
“ „ 

5 КРОКІВ ДО 
ВАШОГО УСПІХУ! 

 Підготуйте своє резюме, мотиваційний лист 
та бізнес-план; 

 

2. Подайте заявку: www.erasmus-entrepreneurs.eu; 

3. Оберіть партнерську організацію у Вашій країні; 

 Зв’яжіться з приймаючою стороною і 
домовтесь про стажування (дати, цілі та план 
роботи); 

 
Після того, як Ваша кандидатура буде відібрана, Ви 
повинні підписати договір про фінансування з 
партнерською організацією. 

 
 
 
 

Потрібна додаткова інформація? 

Зверніться до служби підтримки програми Ерасмус для 

підприємців-початківців 

 
support@erasmus-entrepreneurs.eu 

 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 
 
 
 

 
Мій новий досвід неодмінно 

 

 

 

 

 
 

Erasmus for Young 

Entrepreneurs 

 

Новий 
Підприємець 

У Вас є бізнес-ідея                            

Ви вирішили розпочати власну 

справу 

Але у Вас є питання... чи 
спрацює ця ідея? 

Тепер Ви готові 
перебувати за 
кордоном! 

допоможе мені розпочати власну 
справу, а також надасть новий 
поштовх в реалізації можливостей. 

Алена Сегінкова, Словакія, 

планує розпочати консультаційний бізнес з екотуризму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-92-79-37359-6 
doi:10.2769/96696 

 
Ерасмус для молодих підприємців 

ДЛЯ ТЕБЕ! 

 
Enterprise 
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„“ 

“ „ 
Erasmus for Young Entrepreneurs 

is an exchange programme 

for entrepreneurs, financed by 

the European Union. It offers 

you the opportunity to work 

alongside an experienced 

entrepreneur in another European 

Union country and strengthen the 

skills you need to develop your 

business. Your stay abroad can 

last between one and six months. 

Having an insight into the day- 
to-day activities of more experienced 
entrepreneurs is a true eye-opener! 

Silvio Kunze, Germany, 

planning to start an advertising company 

Ерасмус для підприємців-

початківців — це програма 

обміну для підприємців, що 

фінансується Європейським 

Союзом. Вона пропонує 

можливості стажування в 

іншій країні 

Європейського Союзу та 

вдосконалити навички, 

необхідні вам для розвитку 

власної справи. Ваше 

перебування за кордоном 

може тривати 1-3 місяці. 

Можливість побачити зсередини 

повсякденну роботу більш досвідченого 
підприємця — це справжнє одкровення! 

Сільвіо Кунце, Німеччина, 

планує започаткувати рекламну компанію 

 

 

Ерасмус для молодих підприємців: 

ЩО ЦЕ ТАКЕ? 

 
ЧИ ЇХАТИ 

 

 

 

Ерасмус для молодих підприємців: 

НА ПРАКТИЦІ: 
 

Я хочу розширити свою компанію, 
але мені потрібні свіжі ідеї. 

 
Я б хотів розпочати власну справу, 

але так багато ризиків. Мені 

потрібна допомога. 

НА СТАЖУВАННЯ? 
Програма впроваджується 

мережею місцевих партнерських 

організацій, включаючи Торгово- 

допоможе знайти приймаюче 

підприємство.. 

Ви також отримаєте практичну

 

 
Взаємодія 

Як підприємець-початківець 

або підприємець, який тільки 

планує свою діяльність, ви 

можете опинитись на 

роздоріжжі. Вам потрібна 

практична допомога від 

досвідченого бізнесмена. 

Стажування до робочому 

місці з досвідченим 

підприємцем допоможе 

відповісти на ваші запитання 

та підготувати вас до 

успішного управління власним 

бізнесом. 

промислові палати, інкубатори та 

інші організації з підтримки бізнесу, 

що працюють в різних країнах 

Європейського Союзу. 

під час перебування за кордоном.  

 

Досвід Свіжі ідеї 

 
 

Співробітництво 

 
Тепер я розумію, яка бізнес-модель 
є прийнятною для моєї компанії 
та яку маркетингову стратегію 

Після заповнення аплікаційної 
форми та відбору на стажування 
обрана вами партнерська 
організація у Вашій країні  

Для більш детальної інформації про 
партнерську організацію в вашій країні, 
будь ласка, відвідайте розділ “Your local 
contact point” (Ваша місцева партнерська 
організація) на сайті програми. 

 
 

Я розробив свій бізнес-план, а 
також я відкритий до дослідження 

інших європейських ринків. 

 
 
Тепер у мене є знання для 
започаткування власної справи! 

я маю використовувати. 
Георгій Ніколаєв, Болгарія, власник ІТ-компанії 

 

 

І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ! 
ТАКОЖ ВИ ЗМОЖЕТЕ: 

 

Ви можете скористатися 
перевагами програми 
якщо: 
C Ви тільки плануєте розпочати підприємницьку діяльність 

      Досвідчений підприємець     Молодий підприємець 

 
 
 
 

 

C У вас є конкретний проект або ідея, відображена в бізнес-

плані; 

 

C Ви можете чітко продемонструвати свою мотивацію та 

готовність вступити в ділові відносини з досвідченим 

підприємцем з іншої європейської країни; 
C Розвивати міжнародні контакти 

C Дізнатися про інший 
європейський ринок та різні 
шляхи ведення бізнесу 

C Вдосконалити свої навички 

C Зустрітися з успішними 
бізнесменами 

C Відкрити можливості 
потенційного співробітництва 

C Отримати грант від 

Європейської Комісії 

або вже розпочали та ведете власний бізнес не довше, 

ніж 3 роки. В програмі нема вікових обмежень! 

 
C Ви постійно проживаєте в одній з країн ЄС; 

 
C Ви готові сприяти розвитку бізнесу приймаючої сторони; 

 
C Ви готові покривати витрати перебування за кордоном, що 

перевищують суму гранту ЄС. 


