Pirmieji penki žingsniai:
Parengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir verslo planą.
Užpildyti paraišką svetainėje www.erasmus-entrepreneurs.eu.
Pasirinkti savo šalies informacijos centrą.
Susisiekti su priimančiuoju verslininku užsienyje ir susitarti
dėl mainų datos, tikslų, veiklos.

Jaunieji
verslininkai

Pasirašyti finansavimo susitarimą su vietos informacijos
centru.

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

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Tai praturtinanti patirtis, kuri
bus tikrai naudinga siekiant
sėkmingai plėtoti verslą ir didinant
bendradarbiavimo galimybes.
– sakė slovakė Alena Seginkova,
planuojanti atidaryti konsultacinę ekoturizmo įmonę.

Europos S_jungos iniciatyva

Ryžotės steigti savo įmonę?
gal ką tik pradėjote savo
Overslą?
Nerimaujate, ar pavyks?
Tuomet „Erasmus jauniesiems
verslininkams“ kaip tik jums!

Programa „Erasmus jauniesiems
verslininkams“. Kas tai?

„Erasmus jauniesiems
verslininkams“ praktiškai:

„Erasmus jauniesiems verslininkams“ – ES finansuojama
verslininkų mainų programa. Pagal ją teikiama galimybių
dirbti drauge su patyrusiais kitos Europos Sąjungos šalies
verslininkais ir įgyti naujų verslo plėtotės įgūdžių ar sustiprinti
turimus. 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 jauniesiems verslininkams
pasirinktas jų šalies informacijos centras padės surasti
priimantįjį verslininką. Praktinė parama teikiama ir vėliau,
išvykus į užsienį.

Kam reikalingi mainai?
Būsimiems ir esamiems jauniesiems verslininkams tenka
priimti daug svarbių sprendimų. Jiems reikia tiesioginės
patyrusių verslininkų pagalbos.
Mokantis darbo vietoje iš patyrusio verslininko randami
atsakymai į klausimus ir pasirengiama plėtoti savą verslą.

Programoje gali
dalyvauti pradedantieji
verslininkai, kurie:
➜ yra pasiryžę pradėti savo verslą ARBA yra jį pradėję ne
anksčiau kaip prieš trejus metus. Amžius nesvarbus!

Daugiau informacijos apie šalių informacijos centrus pateikiama
programos svetainės skyrelyje „Your local contact point“.

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

Norėčiau išplėsti savo įmonės
veiklą, tačiau nežinau, kaip.

➜ yra nuolatiniai vienos iš ES valstybių narių gyventojai;
Dabar suprantu, koks verslo modelis
yra tinkamiausias mano įmonei ir
kokios rinkodaros strategijos imtis.
– sakė IT konsultacinės bendrovės
savininkas Georgi Nikolaevas iš Bulgarijos.

➜ yra parengę konkretų projektą ar turi verslo idėją,
išdėstytą verslo plane;

➜ įrodo, kad yra motyvuoti ir pasiryžę užmegzti ryšius su
patyrusiu kitos Europos Sąjungos šalies verslininku;

Bendradarbiavimas
Patirtis

➜ yra pasirengę savo įgūdžiais ir žiniomis prisidėti prie

Pagalba

priimančiosios įmonės veiklos plėtotės;

Tačiau tai dar ne viskas. Programos
dalyviai gali:
➜ užmegzti tarptautinius ryšius,
➜ daugiau sužinoti apie kitų Europos šalių rinkas ir verslo
plėtotės galimybes,

➜ ugdyti konkrečiuose sektoriuose reikalingus įgūdžius,
➜ susipažinti su sėkmingais verslininkais,
➜ rasti naujų bendradarbiavimo galimybių,
➜ gauti Europos Komisijos paramą.

Naujos idėjos

➜ yra pasirengę skirti savo lėšų išlaidoms, viršijančioms
ES skiriamą paramą, padengti.

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

Priimantysis verslininkas

Turiu pakankamai žinių, kad
pradėčiau savo verslą!

Jaunasis verslininkas

Pamačius, kaip kasdienius darbus
atlieka patyrę verslininkai, ir pačiam
atsiveria akys.

– kalbėjo vokietis Silvio Kunze,
planuojantis steigti reklamos bendrovę.

