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Υποβάλετε την αίτησή σας στη διεύθυνση
www.erasmus-entrepreneurs.eu,

NB-02-14-466-EL-C

Λάβετε µέρος
µε µόλις
τρία βήµατα!

Χρειάζεστε περισσότερες
πληροφορίες?
Επικοινωνήστε µε το Γραφείο Υποστήριξης
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες
support@erasmus-entrepreneurs.eu

Επιλέξτε ένα γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας,

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ελάτε σε επαφή µε τον νέο επιχειρηµατία από
το εξωτερικό και συµφωνείστε το πρόγραµµα
ανταλλαγής (δηλαδή τις ηµεροµηνίες, τους στόχους
και τις δραστηριότητες).

Τώρα είστε
έτοιµοι να
ξεκινήσετε την
ανταλλαγή!

Erasmus Νεαροί

Eπιχειρηµατίες

Επιχείρηση
υποδοχής
Θέλετε να επεκτείνετε την
επιχείρησή σας, ή να εισέλθετε σε
άλλες ευρωπαϊκές αγορές

“ „

Χάρη στην εξαιρετική
δουλειά του νέου επιχειρηματία
και στο νέο δίκτυο που
δημιουργήθηκε, η εταιρεία μου μπορεί
να επεκτείνει τις δραστηριότητες και
τις αγορές της.

Θέλετε να έρθετε σε επαφή µε
άλλους επιχειρηµατίες
Αναρωτιέστε πώς να
δοκιµάσετε καινούριες ιδέες για
την επιχείρησή σας

Chris Devos, Βέλγιο,
ιδιοκτήτης γραφείου συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρήση της ενέργειας
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Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ!

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιχειρήσεις
και βιοµηχανία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες?
Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες είναι ένα πρόγραµµα
ανταλλαγής επιχειρηµατιών που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άτοµο που θα
υποδεχτείτε επιχορηγείται και
δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση

“ „

για την εταιρεία σας. Έτσι έχετε την ευκαιρία να µοιραστείτε
εµπειρίες µε τους νέους επιχειρηµατίες που θα εργαστούν µαζί
σας στην έδρα της εταιρείας σας.
Η ανταλλαγή διαρκεί από έναν
έως και έξι µήνες.

Τα πήγαμε τόσο καλά με
τη νέα επιχειρηματία που τώρα
είμαστε εταίροι με την εταιρεία
της στη Μαδρίτη.

Laura Bayford, Ηνωµένο Βασίλειο, ιδιοκτήτρια γραφείου νοµικών συµβουλών

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΩ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ?

Μπορείτε να εµπνευστείτε από τις
καινούργιες ιδέες και δεξιότητες
ενός δυναµικού νέου επιχειρηµατία. Μπορείτε να αξιοποιήσετε
τις γνώσεις του από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και να αναπτύξετε

“

τις διεθνείς επαφές σας, χωρίς να
βγείτε καν από το γραφείο σας. Η
ανταλλαγή αυτή θα µπορούσε να
αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης
για να βρείτε νέες ευκαιρίες για
την επιχείρησή σας.

„

Το πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία
μάθησης, δημιουργίας επιτυχημένων
συνεργασιών με νέους επιχειρηματίες
και ανταλλαγής εμπειριών.
Laura Vivani, Βέλγιο, ιδιοκτήτρια γραφείου νοµικών συµβουλών

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΚΕΡ∆ΙΣΕΤΕ! ΜΠΟΡΕΙΤΕ:

 Να αναπτύξετε διεθνείς επαφές
 Να εργαστείτε µε ένα σοβαρό
και δυναµικό νέο επιχειρηµατία
µε καινούργιες ιδέες
 Να γνωρίσετε τις ξένες
αγορές

 Να βρείτε καινοτόµες
λύσεις για τη βελτίωση της
επιχείρησής σας
 Να ανακαλύψετε πιθανές
ευκαιρίες συνεργασίας
 Να επεκτείνετε την επιχείρησή
σας σε µια άλλη χώρα

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

Το πρόγραµµα διευθύνεται από ένα
δίκτυο γραφείων πληροφοριών στα
οποία περιλαµβάνονται εµπορικά επιµελητήρια, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων ή άλλων οργανισµών στήριξης
των επιχειρήσεων, που υπάρχουν στα
διάφορα κράτη µέλη.

Ο νέος επιχειρηµατίας θα εργαστεί
στην εταιρεία σας συνεισφέροντας
στην ανάπτυξή της, ενώ εσείς θα
µοιράζεστε την επιχειρηµατική σας
εµπειρία µαζί του. Έτσι αναλαµβάνετε
προσωπική δέσµευση που δεν µπορείτε να αναθέσετε σε κάποιον άλλον.

Αφού συµπληρώσετε διά της ηλεκτρονικής οδού την αίτησή σας και
γίνετε δεκτοί στο πρόγραµµα, το
γραφείο πληροφοριών που έχετε επιλέξει στη χώρα σας θα σας βοηθήσει να βρείτε τον νέο επιχειρηµατία
που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.

Υπάρχει ένα γραφείο πληροφοριών
στην περιοχή σας που µπορεί να σας
βοηθήσει για τη συµπλήρωση της
αίτησής σας. Για να το βρείτε επισκεφτείτε το «τοπικό σηµείο επαφής
σας» στον ιστότοπο του προγράµµατος.

Μπορείτε να λάβετε
µέρος στο πρόγραµµα ως
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ εάν:
 Είστε µόνιµος κάτοικος σε µια από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη δική µου
επιχείρηση, αλλά οι κίνδυνοι που
έχω να αντιµετωπίσω είναι πολλοί.
Χρειάζοµαι καθοδήγηση.

Θα ήθελα να επεκτείνω
την επιχείρησή µου, αλλά
χρειάζοµαι Καινούργιες ιδέες.

Συνεργασία
Εµπειρία

Καινούργιες ιδέες

Σύµπραξη

Έχω αναπτύξει την επιχείρησή µου και
είµαι επίσης έτοιµος να εξερευνήσω
άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Επιχειρηµατίας υποδοχής

Τώρα έχω τη γνώση να ξεκινήσω
τη δική µου επιχείρηση!
Νέος επιχειρηµατίας

 Είστε ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής µιας µικρής ή µεσαίας
επιχείρησης ή πρόσωπο που ασχολείται άµεσα σε επιχειρηµατικές
δραστηριότητες σε επίπεδο διοικητικού συµβουλίου,
 ∆ιευθύνετε τη δική σας εταιρεία για αρκετά χρόνια,
 Είστε πρόθυµος/-η να µοιραστείτε τις γνώσεις και την εµπειρία
σας µε ένα νέο επιχειρηµατία και να τον συµβουλέψετε.

