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1 PROGRAM ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE 

Program Erasmus za mlade podjetnike (EYE) je projekt financiran s strani Evropske komisije. 

Potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom pomaga pridobiti potrebne izkušnje in znanja 

za uspešen razvoj mikro, malega ali srednje velikega podjetja, na podlagi sodelovanja z izkušenimi 

podjetniki iz celotne Evropske unije v trajanju med 1 in 6 meseci.  

Program spodbuja pridobitev praktičnih znanj in spodbuja sodelovanje s tujimi podjetniki.  

 

2 CILJI PROGRAMA 

Glavni cilj programa je omogočiti lažjo izmenjavo izkušenj, učenje in povezovanje med podjetniki po 

celotni Evropi, na podlagi sodelovanja med mladimi in izkušenimi podjetniki.  

Posebni cilji programa so: 

• usposabljanje mladih podjetnikov na delovnem mestu v malih ali srednje velikih podjetjih 

(MSP) v tujini (v EU) s ciljem olajšanja začetka poslovanja in za uspešen razvoj podjetniške 

ideje,  

• izmenjava izkušenj in informacij med podjetniki za premagovanje ovir in izzivov pri 

ustanovitvi, razvoju in rasti podjetja,  

• izboljšanje dostopa do trga ter opredelitev potencialnih partnerjev za nove in že uveljavljene 

podjetnike v državah EU, 

• povezovanje podjetnikov v vsej EU na osnovi izmenjave znanj in izkušenj. 

Aktivnosti mladih podjetnikov med bivanjem v tujini: 

• spremljanje podjetnika gostitelja, 

• raziskava trga in razvoj novih podjetniških priložnosti, 

• razvoj projektne ideje, inovativnih pristopov, 

• iskanje svežega pogleda na obstoječe poslovanje,  

• razumevanje financ MSP, 

• razvoj blagovne znamke, prodaje in marketinga podjetnika gostitelja, 

• delo na konkretnih projektih na enem ali več zgoraj omenjenih področjih. 

3 KDO LAHKO SODELUJE? 

Mladi oz. novi podjetniki (NE) 

• ste bodoči podjetnik, trdno odločeni, da ustanovite svoje podjetje, ALI podjetnik, ki je 

ustanovil svoje podjetje v zadnjih treh letih. Starostne omejitve ni! 

• imate stalno prebivališče v eni od držav Evropske unije, 
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• že imate konkretni projekt ali poslovno idejo, ki je predstavljena v poslovnem načrtu, 

• lahko dobro utemeljite svojo motivacijo in predanost, da poslovno sodelujete z izkušenim 

podjetnikom iz druge države Evropske unije, 

• ste pripravljeni prispevati k razvoju poslovanja podjetnika gostitelja, 

• ste pripravljeni nositi tisti del stroškov bivanja v tujini, ki bodo presegli vrednost finančne 

podpore EU, 

• govorite tuj jezik s katerim se boste lahko sporazumevali s podjetnikom gostiteljem. 

Mladi podjetnik lahko razvija podjetniško idejo ali podjetje v kateremkoli sektorju oz. gospodarski 

dejavnosti. Pripravljen mora biti sodelovati in s svojim znanjem ter idejami, prispevati k razvoju 

podjetja tudi gostujočega podjetnika. Mladi podjetnik mora biti sposoben in pripravljen zbrati 

dodatna sredstva za kritje stroškov bivanja, ki presegajo nepovratna sredstva EU. 

 

Podjetnik gostitelj (HE) 

• imate stalno prebivališče v eni od držav članic Evropske unije, 

• ste lastnik malega ali srednje velikega podjetja (MSP – do 250 zaposlenih oseb) ali oseba, 

neposredno vključena v podjetništvo na vodstveni ravni, 

• že več let uspešno vodite svoje podjetje (več kot 3 leta), 

• ste pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje z mladim podjetnikom in mu biti mentor, 

• govorite tuj jezik s katerim se boste lahko sporazumevali z mladim podjetnikom. 

 

4 KAKO DELUJE IZMENJAVA? 

• tako mladi podjetnik (NE) kot podjetnik gostitelj (HE) se morata registrirati na portalu 

programa Erasmus: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/, 

• vsak od njiju izbere svojo posredniško organizacijo (IO) idealno v svoji državi – na razpolago je 

preko 100 organizacij po vsej EU, 

• IO spodbujajo stike med podjetniki in pomagajo iskati ustrezne podjetnike, 

• Ko se podjetnika dogovorita za izmenjavo sledi podpis sporazuma udeleženih strank (tj. 

izbrani NE, HE in odgovorni posredniški organizaciji) o pogojih za bivanje v tujini, zavezanost 

h kakovosti, predložitev poslovnega načrta, delovnega in učnega načrta, opredelitev nalog in 

odgovornosti, definiranje končnega poročila, finančni pogoji in pravne posledice, 

• trajanje izmenjave: med 1 in 6 meseci, 

• ocenjevanje in vrednotenje rezultatov s strani posredniške organizacije. 

 

 

 

 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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5 MESEČNA FINANČNA POMOČ ZA MLADE PODJETNIKE (NE) 

 

 

6 KORAKI DO IZMENJAVE 

Za mlade podjetnike (NE) – 5 korakov do izmenjave: 

1. Pripravite si življenjepis, motivacijsko pismo in poslovni načrt. 

2. Prijavite se na http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. 

3. Izberite kontaktno točko v svoji državi. 

4. Stopitev v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se dogovorite za projekt izmenjave 

(datumi, cilji in dejavnosti). 

5. Po odobritvi sodelovanja boste podpisali sporazum o financiranju z vašo lokalno kontaktno 

točko. 

 

Za podjetnike gostitelje (HE) – 3 koraki do izmenjave: 

DRŽAVA MESEČNI ZNESEK (€) 

Avstrija 900 

Belgija 830 

Bolgarija 560 

Ciper 780 

Češka 610 

Danska 1100 

Estonija 670 

Finska 950 

Francija 900 

Nemčija 830 

Grčija 780 

Madžarska 670 

Irska 1000 

Italija 900 

Latvija 610 

Litva 560 

Luksemburg 830 

Malta 720 

Nizozemska 830 

Poljska 610 

Portugalska 780 

Romunija 560 

Slovaška 610 

Slovenija 720 

Španija 830 

Švedska 950 

Velika Britanija 1000 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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1. Prijavite se na http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. 

2. Izberite kontaktno točko v svoji državi. 

3. Stopitev v stik z mladim podjetnikom iz tujine in se dogovorite za projekt izmenjave (datumi, 

cilji in dejavnosti). 

 

SEDAJ STE PRIPRAVLJENI, DA ZAČNETE SVOJO IZMENJAVO! 

Zgoraj omenjena spletna stran vam nudi vse potrebne podatke in informacije tako o programu kot 

sami registraciji. Baza podatkov povezana s spletno stranjo omogoča NE in HE registracijo, 

predložitev vlog in ponudbo za sodelovanje v programu. Prav tako vam je na spletni strani na voljo 

publikacija, ki vas vodi in vam pomaga pri registraciji v portal. 

 

Za več informacij se lahko obrnete na posredniško organizacijo: 

BSC, poslovno podporni center, d.o.o. 

Cesta Staneta Žagarja 37, 

4000 Kranj 

Kontaktna oseba: Nives Justin (04 28 17 248) in Nastija Podobnik (04 28 17 252) 

Elektronska pošta: nives.justin@bsc-kranj.si in nastija.podobnik@bsc-kranj.si  
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