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Ett initiativ från Europeiska unionen 

För att delta be-
höver du bara föl-
ja fem enkla steg!

Nu kan du delta 
i utbytespro-
grammet!

Ta fram din meritförteckning, ditt motivationsbrev 
och din affärsplan,

Skicka in din ansökan på webbadressen 
www.erasmus-entrepreneurs.eu,

Välj en kontaktpunkt i ditt land,

Kontakta en erfaren företagare i ett annat EU-land 
och kom överens om utbytesprojektet (dvs. datum, 
mål och verksamhet),

du underteckna ett bidragsavtal med din lokala 
kontaktpunkt.

Har du bestämt dig för att 
starta ditt eget företag, eller

är du en nybliven företagare?

Är du osäker på om din idé 
kommer att fungera?

Har du bestämt dig för att 

Nya
företagare

Då är Erasmus för unga företagare 
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Erasmus för unga
företagare

Alena Seginkova , Slovakien,

planerar att starta ett konsultföretag för ekoturism

 Denna lärorika upplevelse 
kommer absolut att vara till nytta 
då jag startar mitt eget företag och 
kommer dessutom att öka mina möj-
ligheter att skapa nya nätverk.

“ „

               Vill du veta mer?
Kontakta ditt närmaste Enterprise Europe Network kontor

Almi Företagspartner Jönköping
Elin Berlin, 036-30 65 25
elin.berlin@almi.se

eller

Almi Företagspartner Mälardalen
Visar Hoxha, 021-10 78 23
visar.hoxha@enterpriseeurope.almi.se

www.erasmus-entrepreneurs.eu



Erasmus för unga företagare: 
VAD HANDLAR DET OM?

VAD GER ERASMUS�
UTBYTET?

Erasmus för unga företagare är 
ett EU-fi nansierat utbytespro-
gram. Programmet ger dig möj-
lighet att arbeta tillsammans 
med en erfaren företagare i ett 

annat EU-land och att förstärka 
de färdigheter du behöver för 
att utveckla ditt företag. Din vis-
telse utomlands kan vara från 
en till sex månader.

Om du överväger att starta ett 
eget företag eller om ditt före-
tag är nystartat så har du säkert 
många frågor. Därför kan du be-
höva individuell rådgivning.  

Utbildning på plats med en er-
faren företagare kan hjälpa dig 
att få svar på dina frågor och 
att förbereda dig för att fram-
gångsrikt driva ditt eget företag.

Georgi Nikolaev, Bulgarien, ägare av ett konsultföretag inom IT-branschen

 Nu förstår jag vilken 
a� ärsmodell som lämpar sig bäst 
för mitt företag och hurdan min 
marknadsföringsstrategi bör vara.

MEN INTE NOG MED DET! 
DU KOMMER OCKSÅ ATT:
�  utveckla ditt nät av 

internationella kontakter,
�  lära dig om marknaden i ett 

annat EU-land och om olika 
aff ärsmetoder,

�  förbättra din 
branschspecifi ka kompetens,

�  träff a framgångsrika 
företagare,

�  upptäcka potentiella 
samarbetsmöjligheter, och

�  få bidrag från EU-
kommissionen.

HUR FUNGERAR 
Erasmus för unga företagare? 
Programmet leds av ett nät-
verk av lokala kontaktpunkter 
i EU-länderna, t.ex. handels-
kammare, företagskuvöser och 
andra organisationer som stö-
der företag.

När du har fyllt i din elektro-
niska ansökan och antagits 
till programmet, kommer den 
kontaktpunkt som du valt i ditt 

land att hjälpa dig att hitta en 
erfaren företagare i ett annat 
EU-land. Du kommer också att 
få hjälp med praktiska frågor 
medan du är utomlands.

Ytterligare uppgi� er om kon-
taktpunkterna i ditt land fi nns 
under rubriken ”Din lokala 
kontaktpunkt” på program-
mets webbplats.

Du kan delta i 
programmet som NY 
FÖRETAGARE om du:
�  har konkreta planer på att starta eget eller har startat 

eget för högst tre år sedan (din ålder spelar ingen roll),

�  är fast bosatt i ett EU-land,

�  har ett konkret projekt eller en företagsidé som omsatts 
i en aff ärsplan,

�  är genuint intresserad, motiverad och redo att inleda en 
aff ärsrelation med en erfaren företagare i ett annat EU-land,

�  är redo att hjälpa till att utveckla företaget i värdlandet, och

�  är beredd att täcka kostnaderna för utlandsvistelsen om de 
överskrider EU-bidraget.

 Att få följa erfarna företagares 
dagliga arbete har verkligen gett mig 
värdefulla insikter! 
Silvio Kunze, Tyskland, 
planerar att starta en reklambyrå

Jag vill utveckla mitt 
företag, men jag behöver 
nya, fräscha idéer.

Jag har utvecklat mitt företag 
och är nu redo att ta mig in 
på andra marknader i EU.

Nu vet jag hur jag ska starta 
mitt eget företag!

Jag vill starta eget, men det är så 
riskfyllt. Jag behöver vägledning.

“ „ Värdföretagare Nya företagare

Samarbete

Samverkan

Erfarenhet Fräscha, nya idéer 

“ „




