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Искате да 
започнете 
собствен бизнес, 
но не знаете как?

Искате да 
разширите своята 
дейност?

Нуждаете се от допълнителна 
информация?

Посетете уебсайта

www.erasmus-entrepreneurs.eu
за подробна информация и за местните посреднически 

организации

или
се свържете със Службата за съдействие  

на „Еразъм за млади предприемачи“

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Участието в „Еразъм за млади 
предприемачи“ е лесно:

1. Разгледайте уебсайта  
www.erasmus-entrepreneurs.eu  
за критериите за участие 
и кандидатствайте онлайн

2. Намерете подходящ партньор 
с помощта на местните посреднически 
организации и се подгответе за 
обмяната на опит

3. Посетете предприемача домакин или 
посрещнете начинаещ предприемач 
във Вашето предприятие 
и се възползвайте от 
трансграничния обмен на 
предприемачески опит

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandMe
#ErasmusEntrepreneurs
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Как  
програмата „Еразъм за млади 
предприемачи“ може да Ви помогне?

Ако сте начинаещ предприемач, „Еразъм за млади 
предприемачи“ Ви дава възможност да си сътрудничите 
с опитен предприемач, който управлява малко или средно 
предприятие (МСП) в друга държава — участничка 
в програмата.

Програмата насърчава:
• предприемачеството,
• конкурентоспособността,
• международното сътрудничество,
• растежа на новосъздадените и вече утвърдените МСП.

Това се отнася до държавите от ЕС и други участващи 
държави. Тя допринася също така за предаване на знания 
и управленски умения, които са особено важни за развитието 
на МСП.

Как  
работи програмата?

Новият предприемач пътува до страната на домакина с финансова 
подкрепа от ЕС. Там те прекарват заедно между 1 и 6 месеца, 
като си сътрудничат и взаимно подпомагат развитието на своите 
предприятия. През целия период на участие в програмата 
двамата предприемачи могат да разчитат на помощта на местните 
посреднически организации на програмата в съответните държави.

Кой може да участва?
• Бъдещи предприемачи, които твърдо планират 

да започнат бизнес, или нови предприемачи (с 
по-малко от 3 години опит).

• Опитни предприемачи (собственици, изпълняващи 
управителни функции) с повече от 3 години опит 
в управлението на своето МСП

Няма възрастови ограничения за участниците!

Какви са ползите?
Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ 
е от полза както за новите, така и за опитните 
предприемачи домакини.

Новите предприемачи
• Получават практически съвети и напътствия от опитен 

предприемач

• Създават международни контакти

• Получават информация за други пазари

• Откриват потенциални доставчици, клиенти и възможности 
за съвместни инициативи

Предприемачите домакини
• Получават достъп до нови умения и иновативни знания

• Общуват с лица със „свеж поглед“, които могат да бъдат 
източник на нови идеи

• Получават нови знания и подробна информация за други 
пазари

• Получават възможност за започване на ново бизнес 
партньорство с предприемачи от друга държава


