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Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ανταλλαγής για επιχειρηματίες

Τι είναι το πρόγραμμα
Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο
προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από
έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο
επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής
επιχείρησης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν:
✓ Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού
σχεδίου.
✓ Έχετε από καθόλου έως και τριετή επιχειρηματική εμπειρία
Η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ
δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης:
•
•
•

•
•

Να είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή επιχειρηματική ιδέα που αντικατοπτρίζεται σε
ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Να έχετε κίνητρα και να δεσμευτείτε ότι θα επιδείξετε πνεύμα συνεργασίας κατά τη
διάρκεια της παραμονής σας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μία άλλη
συμμετέχουσα χώρα.
Να είστε προετοιμασμένοι να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της επιχείρησης του
επιχειρηματία υποδοχής και να διαθέσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας.
Να είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε τα κονδύλια του προγράμματος στον απαραίτητο
βαθμό ώστε να καλυφθεί το κόστος της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Χώρες ανταλλαγής και χρηματοδότηση
Ο Νέος Επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Το ποσό χρηματοδότησης ποικίλει
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ανά χώρα. Ο Νέος επιχειρηματίας μπορεί να διαμείνει στην άλλη χώρα από 1 έως 6 μήνες
και να λαμβάνει το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό.
Χώρα στην οποία θα πάει ο Νέος Επιχειρηματίας

Euro/ μήνα

Δανία, Ισραήλ, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ
*ΑμεΑ ανεξαρτήτου χώρας

1100

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία

1000

Φιλανδία, Σουηδία

950

Αυστρία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία

900

Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία

830

Κύπρος, Πορτογαλία

780

Τουρκία

750

Κροατία, Μάλτα, Σλοβενία

720

Εσθονία, Ουγγαρία

670

Τσεχία, Αρμενία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία

610

Βοσνία, FYROM, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία

560

Αλβανία, Μολδαβία, Ουκρανία

530

Πως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή
Οι νέοι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση μέσω αυτού του εργαλείου.
❖ Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών/
εγγράφων.
❖ Συμπλήρωση αίτησης στα αγγλικά
❖ Προετοιμάστε τα έγγραφα για την αίτησή σας: βιογραφικό σημείωμα και
επιχειρηματικό σχέδιο (δυνατότητα υποβολής και στα Ελληνικά)

❖ Επιλέγετε ως Intermediary Organization – Ενδιάμεσο φορέα  Ινστιτούτο
Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας
(Institute
of
Entrepreneurship
Development)

Που θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες
▪

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλεξάνδρου
Θοδωρής) Τηλέφωνο: 2410 626943 Mail: info@ied.eu

▪

Στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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