
För att delta 
behöver du 
bara följa tre
enkla steg!

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

Välj en kontaktpunkt i ditt land,

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

Du är nu redo 
för utbytes-
programmet!

Vill du utvidga ditt företag eller ta 
dig in på andra marknader i EU?

Vill du utveckla och pröva nya, 
fräscha idéer för ditt företag?

Värdföretagare

Näringsliv
och industri

Då är Erasmus för unga företagare

NÅGOT FÖR DIG!
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Ett initiativ från Europeiska unionen 
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Erasmus för unga
företagare

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

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Tack vare den nya 
företagarens utmärkta arbete och 
det nya nätverk som jag fått kan 
mitt företag utvidga sin verksamhet 
till nya marknader. 
Chris Devos , Belgien,

ägare till ett företag för konsulttjänster inom energianvändning

“ „

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

Vill du träffa andra företagare? 



Värdföretagare Nya företagare

Samarbete

Samverkan

Erfarenhet  Fräscha, nya idéer 

Erasmus för unga företagare:

VAD HANDLAR DET OM?
Erasmus för unga företagare är 
ett EU-fi nansierat utbytespro-
gram. Utbytesprogrammet inne-
bär att du tar emot en person 
som arbetar tillsammans med 
dig i ditt företag i mellan en och 

har ni möjlighet att utbyta erfa-
renheter med varandra. Perso-
nen som du är värd för får ett bi-
drag och utbytet medför därför 
inga kostnader för ditt företag.

VARFÖR STÄLLA UPP 
SOM VÄRDFÖRETAGARE?

ALLA VINNER PÅ UTBYTET! 
DU KOMMER ATT:

En ny, motiverad företagare 
kan ge dig nya idéer och bidra 
med nya färdigheter. Du kan 
få inblick i andra europeiska 
marknader och utveckla dina 

internationella kontakter utan 
att flytta dig från kontoret. 
Utbytet kan alltså öppna helt 
nya möjligheter för ditt företag. 

 kunna utvidga ditt nätverk av 
internationella kontakter,

få arbeta med en seriös och 
motiverad ny företagare 
med fräscha idéer,

få veta mer om utländska 
marknader, 

kunna hitta innovativa lös-
ningar för att förbättra ditt 
företag,

  kunna upptäcka potentiella 
samarbetsmöjligheter, och

  kunna utvidga din företags-
verksamhet till ett annat land.

Laura Vivani,  Belgien, ägare av ett företag för juridisk rådgivning

 Genom programmet kan man skaff a 
sig nya kunskaper, skapa kontakter med 
nya företagare och utbyta erfarenheter.

Du kan delta i programmet 
som VÄRDFÖRETAGARE
om du:

  är fast bosatt i ett EU-land,

HUR FUNGERAR 
Erasmus för unga företagare?
Programmet leds av ett nätverk 
av lokala kontaktpunkter i EU-
länderna, t.ex. handelskammare, 
företagskuvöser och andra orga-
nisationer som stöder företag.

När du fyllt i din elektroniska an-
sökan och antagits till program-
met, så kommer den kontakt-
punkt som du har valt i ditt land 
att hjälpa dig att hitta en före-
tagare som uppfyller dina krav.

Den nya företagaren kommer 
att arbeta tillsammans med dig 
i ditt företag och bidra till dess 
utveckling, medan du delar med 
dig av din erfarenhet på områ-
det. Du måste alltså själv aktivt 
engagera dig och inte överlåta 

Vänd dig till din närmaste kon-
taktpunkt för att få hjälp med 
din ansökan. En förteckning över 
kontaktpunkterna hittar du un-
der rubriken “Din personliga kon-
taktpunkt” på utbytesprogram-
mets webbplats.

Laura Bayford,  Storbritannien, 

ägare av ett företag för juridisk rådgivning

 Vi kom så bra överens med den
nya företagaren att vi nu samarbetar 
med hennes företag i Madrid.

  äger och leder ett litet eller mellanstort företag eller är direkt 
involverad i företagsverksamhet på styrelsenivå,

 har drivit ditt eget företag i fl era år, och,

 vill fungera som mentor och dela med dig av din kunskap och 
erfarenhet till en ny företagare.

“ „

“ „
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. 

sex månader. Under denna tid 




