Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrealizowała projekt:

„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

Cel projektu: Początkujący przedsiębiorcy mogli wyjechać na staż w przedsiębiorstwie w jednym ze wskazanych przez siebie krajów
Unii Europejskiej. Zaś doświadczeni przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z umiejętności i kontaktów stażystów, którzy spędzą
u nich od jednego do sześciu miesięcy. Koszty pobytu stażysty u doświadczonego przedsiębiorcy pokrywała Komisja Europejska.
Wsparcie finansowe wynosiło od 560 do 1100 Euro, w zależności od kraju, w którym odbywał się staż.
Okres realizacji projektu: od 01.05.2012 przez 21 miesięcy
Lider Projektu: Provincia di Pesaro e Urbino
Kto mógł wziąć udział w programie?
Młodzi Przedsiębiorcy („NE”– New Entrepreneurs) którzy:
• poważnie myśleli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznes planie i/lub mieć doświadczenie w
prowadzeniu własnej działalności gospodarczej nie dłużej niż 3 lata.
• posiadali zezwolenie na pobyt stały w jednym z państw Unii Europejskiej;
• mieli konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie;
• wykazywali motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego UE;
• byli gotowi do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji;
• wykazywali gotowość do poniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które nie zostały objęte finansowaniem w
ramach programu.
Doświadczeni Przedsiębiorcy („HE” – Host Entrepreneurs), z sektora MMŚP, którzy:
• posiadali zezwolenie na pobyt stały w jednym z państw Unii Europejskiej;
• prowadzili małe lub średnie przedsiębiorstwo, byli jego właścicielami lub osobami zaangażowanymi w działalność MŚP na poziomie
zarządu;
• prowadzili działalność od kilku lat;
• byli chętni do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli mentora.
Korzyści dla Młodych Przedsiębiorców:
• trwający do pół roku pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej, który pozwala na zdobycie „wiedzy z
pierwszej ręki” na temat początków prowadzenia działalności i zagadnień takich jak: marketing/sprzedaż, księgowość, relacje z
klientami, finansowanie itp. oraz możliwość udoskonalenia swojego biznes planu;
• budowanie pewności siebie i zdobywanie umiejętności z zakresu: wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i
umiejętności z zakresu zarządzania;
• możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i rozwój współpracy transgranicznej;
• uzyskanie wglądu w środowisko biznesowe innego państwa UE;
• doskonalenie umiejętności językowych
Lista możliwych do otrzymania grantów z podziałem na poszczególne państwa

Kraj pobytu

Kwota stypendium (w euro)

Belgia

830

Austria

900

Bułgaria

560

Cypr

780

Czechy

610

Dania

1100

Estonia

670

Finlandia

950

Francja

900

Grecja

780

Hiszpania

830

Holandia

830

Irlandia

1000

Litwa

560

Luksemburg

830

Łotwa

610

Malta

720

Niemcy

830

Polska

610

Portugalia

780

Rumunia

560

Słowacja

610

Słowenia

720

Szwecja

950

Węgry

670

Wielka Brytania 1000
Włochy

900

Korzyści dla Doświadczonych Przedsiębiorców:
• możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc
innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
• możliwość czerpania korzyści z tego, że ktoś „świeżym okiem” spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje
początkujący przedsiębiorca, a której nie ma przedsiębiorca przyjmujący;
• zdobywanie wiedzy na temat zagranicznych rynków, rozszerzania możliwości biznesowych i angażowania się w działania
międzynarodowe
• nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorcami z innych państw UE i zdobywania okazji do współpracy z nimi;
• budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i
poszukiwania zagranicznych partnerów;
• doskonalenia umiejętności językowych.
W ramach programu „Erasmus dla Młodych przedsiębiorców” organizowane były dodatkowe konkursy:



Najlepsze wideo relacjonujące wymianę zakończoną sukcesem



Najlepsza współpraca po zakończonej wymianie



Najlepsza koncepcja biznesowa

Okres realizacji projektu: od 01.05.2012 przez 21 miesięcy
Lider Projektu: Provincia di Pesaro e Urbino
Strona projektowa: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

