Pirmieji trys žingsniai
Užpildyti paraišką svetainėje www.erasmusentrepreneurs.eu.

Priimantysis
verslininkas

Pasirinkti savo šalies organizaciją ryšiams.

Susisiekti su jaunuoju verslininku užsienyje ir susitarti dėl
mainų datos, tikslų, veiklos.

DABAR ESATE PASIRUOŠĘS
MAINAMS!
Daugiau informacijos
Contact the Erasmus for Young Entrepreneurs
Support Office
support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Įmonėje dirbusio jaunojo verslininko
dėka buvo suburtas naujas
bendradarbiavimo tinklas, o įmonė
galėjo išplėsti savo veiklą ir patekti
į naujas rinkas.
– kalbėjo konsultacinių energetikos paslaugų
įmonės savininkas belgas Chrisas Devos.

Europos S_jungos iniciatyva

orite išplėsti savo verslą ar patekti
Nį kitų
Europos šalių rinkas?
ageidaujate užmegzti ryšius su
Pkitais
verslininkais?
eškote naujų verslo idėjų ir norite
Ijas
įgyvendinti?
Tuomet „Erasmus jauniesiems
verslininkams“ kaip tik jums!

Programa „Erasmus jauniesiems
verslininkams“. Kas tai?

„Erasmus jauniesiems
verslininkams“ praktiškai

„Erasmus jauniesiems verslininkams“ – Europos Sąjungos
finansuojama verslininkų mainų programa. Jūsų priimamas
asmuo gauna paramą, todėl įmonė nepatiria jokių išlaidų.
Jums suteikiama galimybė pasidalyti patirtimi su jaunais
verslininkais, atvykusiais dirbti į jūsų įmonę. Mainų trukmė –
nuo vieno iki šešių mėnesių.

Programos vykdytojai – įvairiose Europos Sąjungos šalyse
veikiančių vietos informacijos centrų, įskaitant prekybos
rūmus, verslo inkubatorius, kitas verslo rėmimo organizacijas,
tinklas.
Užpildžiusiems internetinę paraišką ir įtrauktiems į
programos dalyvių sąrašus priimantiesiems verslininkams
pasirinktas jų šalies informacijos centras padės surasti
reikalavimus atitinkantį jaunąjį verslininką.

Kodėl verta priimti jaunąjį
verslininką?
Jaunas motyvuotas verslininkas gali prisidėti naujomis
idėjomis ir naujais įgūdžiais. Galite pasinaudoti jo žiniomis
apie kitas Europos rinkas ir nesitraukdamas iš biuro išplėsti
užsienio partnerių tinklą. Šie mainai gali būti pirmas
žingsnis naujų verslo galimybių link.

Programoje gali
dalyvauti priimantieji
verslininkai, kurie:

Jaunasis verslininkas dirbs jūsų įmonėje, o jūs su juo dalysitės
verslo patirtimi. Tai asmeninis įsipareigojimas, kurio negalite
perduoti kitam darbuotojui.

➜ yra nuolatiniai vienos iš Europos Sąjungos valstybių

Pagalbos gali suteikti jūsų šalies informacijos centras. Šių
centrų pavadinimai ir adresai pateikiami programos svetainės
skyrelyje „Your local contact point“.

narių gyventojai;

➜ yra mažosios ar vidutinės įmonės savininkai, vadovai ar
valdybos nariai;

Ši programa – tai galimybė
mokytis, užmegzti sėkmingą
partnerystę su jaunais verslininkais
ir dalytis patirtimi,

➜ bent kelerius metus vadovauja savo įmonei;
➜ nori dalytis žiniomis ir patirtimi su jaunuoju verslininku

Norėčiau pradėti savo verslą,
bet bijau sunkumų. Man reikia
patarimo.

Norėčiau išplėsti savo įmonės
veiklą, tačiau nežinau, kaip.

ir būti jo patarėju.

– sakė teisinių konsultacijų
įmonės savininkė belgė Laura Vivani

Ši programa naudinga
abiem pusėms. Programos
dalyviai gali:
➜ plėtoti tarptautinius ryšius,
➜ dirbti su rimtais, motyvuotais jaunaisiais verslininkais,
turinčiais naujų idėjų,

➜ įgyti žinių apie užsienio rinkas,
➜ rasti novatoriškų verslo gerinimo sprendimų,
➜ nustatyti potencialias bendradarbiavimo galimybes,
➜ išplėsti verslą užsienio šalyse.

Bendradarbiavimas
Patirtis

Mums taip patiko dirbti su
atvykusiu jaunuoju verslininku,
kad tapome jo įmonės Madride
partneriais.

– kalbėjo teisinių konsultacijų įmonės
savininkė Laura Bayford iš Jungtinės Karalystės.

Naujos idėjos

Pagalba

Sėkmingai plėtoju savo verslą
ir esu pasirengęs plėstis į kitų
Europos šalių rinkas.

Priimantysis verslininkas

Turiu pakankamai žinių, kad
pradėčiau savo verslą!

Jaunasis verslininkas

