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Namen programa
• “Erasmus za mlade podjetnike” je program EU, ki
ponuja mladim ali bodočim podjetnikom možnost
pridobivanja podjetniških znanj in veščin pri izkušenih
tujih podjetnikih v drugih državah EU na način, da se
pri njih usposabljajo od min. 1 do max. 6 mesecev.

• Cilj programa je pomagati mlademu/novemu
podjetniku pridobiti potrebna znanja, izkušnje za
uspešen zagon, vodenje in razvoj njegovega podjetja.
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Kdo lahko sodeluje v programu?
• Novi podjetnik (NE-New entrepreneur): Novi podjetnik
je tisti, ki razmišlja o ustanovitvi svojega podjetja, je v
procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje in je
njegov podjetniški staž krajši od 3 let. Kandidat mora
imeti izdelan osnutek poslovnega načrta.
• Gostiteljski podjetnik (HE-Host entrepreneur):
Gostiteljski podjetnik je izkušen podjetnik, ki vodi
lastno MSP, starejše od 3 let oz. ima več kot 3 leta
podjetniškega staža.
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Vloga posredniške organizacije
Posredniška organizacija deluje kot:
• Regionalna kontaktna točka za informiranje o
programu EYE
• Promotor programa EYE in mreženja med
sodelujočimi podjetniki
• Asistent mladim in izkušenim podjetnikom pri e-prijavi
v bazo podjetnikov programa EYE
• Pomaga pri iskanju primernega podjetnika in
vzpostavljanju povezav med podjetnikoma
• Pripravi pogodbo o sofinanciranju usposabljanja z
mladim podjetnikom
• Po potrebi posreduje praktične informacije (prevoz,
namestitev, zavarovanje) podjetnikom pred
usposabljanjem v tujini
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Kako deluje?
• Program Erasmus za mlade podjetnike je program, ki se
izvaja na območju EU (in nekaj držav izven EU) s
pomočjo več kot 100 lokalnih posredniških organizacij
(npr. zbornice, tehnološki parki, univerze, agencije, ipd.).
• Iskanje in povezovanje podjetnikov poteka s pomočjo
posredniških organizacij (lahko si gostitelja najdete sami)
• Pred izvedbo sodelujoči podpišejo dogovor o pogojih
izmenjave, ki vključuje (program aktivnosti, odgovornosti,
cilje, finančne pogoje, pravne pogoje, itn.).
• Mladi podjetniki potujejo k izkušenemu podjetniku v drugo
EU državo in se pri njem usposabljajo od 1 do 6 mesecev.
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Kako gre v praksi?
• KORAK 1: e-prijava (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)
• KORAK 2: Iskanje ustreznega gostitelja, skupna
priprava programa usposabljanja ter potrjevanje
• KORAK 3: Podpis pogodbe za sofinanciranje
usposabljanja in priprava pred odhodom
• KORAK 4: Izvedba usposabljanja v tujini in „online coaching“ kot podpora mlademu podjetniku
• KORAK 5: Zaključno poročanje o izvedenem
medpodjetniškem usposabljanju
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IMATE KAKŠNO VPRAŠANJE?

Prijava v program
Zainteresirani za sodelovanje se lahko prijavite prek
uradne spletne strani programa:
www.erasmus-entrepreneurs.eu
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
Vaša posredniška organizacija:

Sebastjan Rosa
Univerza na Primorskem,
Center za razvoj in prenos znanj

Čevljarska 27, 6000 Koper
sebastjan.rosa@upr.si
tel: 05/663 77 87

