
Erasmus voor jonge
ondernemers

Ondernemingen 
en industrie

Een initiatief van de Europese Unie 

Meedoen kan 
in slechts vijf 
stappen!

Nu ben je klaar 
om naar het 
buitenland te 
vertrekken!

Zorg dat je je cv, motivatiebrief en ondernemins-
plan klaar hebt.

Dien een onlineaanvraag in via 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Kies een contactpunt in jouw land.

Neem contact op met een gastondernemer in het 
buitenland en spreek een uitwisselingsproject af 
(data, doelstellingen en activiteiten).

Zodra je uitwisseling is goedgekeurd, onderteken je een 
fi nancieringsovereenkomst met je lokale contactpunt.

Je hebt besloten een eigen 
bedrijf op te richten of

je bent net met een eigen 
zaak gestart.

Maar je vraagt je af: 
“Zal het wel lukken?”

Nieuwe
ondernemer

Dan is Erasmus voor jonge ondernemers
IETS VOOR JOU!

Alena Seginkova uit Slowakije,
van plan een adviesbureau voor ecotoerisme te starten

 Deze verrijkende ervaring zal 
me zeker helpen een succesvolle onder-
neming op te starten en mijn netwerk-
mogelijkheden uit te breiden.

Meer informatie nodig?
Neem contact op met het ondersteuningsbureau

van Erasmus voor jonge ondernemers

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu
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WAT IS 
Erasmus voor jonge ondernemers?

WAAROM VOOR EEN 
UITWISSELING GAAN?

Erasmus voor jonge onderne-
mers is een uitwisselingspro-
gramma voor ondernemers dat 
gefi nancierd wordt door de Eu-
ropese Unie. Het biedt nieuwe 
ondernemers de kans in een 

ander land van de Europese 
Unie één tot zes maanden mee 
te lopen met een ervaren on-
dernemer en zo beter voorbereid 
te zijn voor de oprichting van een 
eigen zaak.

Als toekomstig of kersvers on-
dernemer sta je voor vele keu-
zes. Goede raad is dan meer 
dan welkom.

On-the-job-training met een 
ervaren ondernemer zal jouw 
vragen helpen oplossen en je 
voorbereiden om met succes je 
eigen bedrijf te leiden.

Georgi Nikolaev uit Bulgarije, eigenaar van een IT-adviesbureau

 Nu weet ik welk businessmodel 
voor mijn bedrijf geschikt is en welke 
marketingstrategie ik moet volgen.

MAAR DAT IS NOG 
NIET ALLES! JE ZULT OOK:
�  internationale contacten 

leggen;
�  een andere Europese markt 

en andere manieren van 
zakendoen leren kennen; 

�  je vaardigheden op jouw 
vakgebied verbeteren;

�  succesvolle zakenmensen 
ontmoeten;

�  samenwerkingsmogelijkheden 
ontdekken;

�   een beurs krijgen van de 
Europese Commissie.

Erasmus voor jonge ondernemers – 

PRAKTISCHE KANT:
Het programma wordt beheerd 
door een netwerk van lokale 
contactpunten. Dit kunnen 
kamers van koophandel zijn, 
maar ook starterscentra en an-
dere bedrijfsondersteunende 
organisaties in de EU-lidstaten.

Zodra je je onlineaanvraag hebt 
ingediend en aanvaard bent voor 
het programma, zal het contact-

punt van jouw keuze in je land je 
helpen een gastondernemer te 
vinden. Je krijgt ook praktische 
ondersteuning tijdens je verblijf 
in het buitenland.

Meer informatie over de con-
tactpunten in jouw land is te 
vinden in de rubriek ‘Your local 
contact point’ op de website 
van het programma.

Je kunt als NIEUWE ONDER�
NEMER aan het programma 
deelnemen als je:
�  graag je eigen zaak wilt beginnen en al vaste plannen 

hebt om je als ondernemer te vestigen OF als je in de 
laatste drie jaar een eigen bedrijf hebt opgericht. Er geldt 
geen lee� ijdsgrens;

�   permanent in één van de lidstaten van de Europese Unie 
woont;

�  beschikt over een concreet project of commercieel idee, 
vervat in een ondernemingsplan;

�  blijk gee�  van motivatie en inzet om een zakelijke relatie aan 
te gaan met een ervaren ondernemer uit een ander land van 
de Europese Unie;

�  bereid bent mee te werken aan de ontwikkeling van het 
bedrijf van de gastondernemer;

�  bereid bent de kosten van je verblijf in het buitenland die 
niet door de EU-beurs worden gedekt, zelf te dragen.

 Kunnen meedraaien in de da-
gelijkse activiteiten van meer ervaren 
ondernemers is een echte eyeopener! 
Silvio Kunze, uit Duitsland, 
van plan een reclamebureau op te starten

Ik zou mijn bedrijf willen 
uitbreiden maar heb wat 
nieuwe ideeën nodig.

Ik heb mijn bedrijf opgebouwd 
en ben ook klaar om andere 
Europese markten te verkennen.

Ik beschik nu over de kennis om 
een eigen zaak op te starten!

Ik zou graag een eigen zaak 
beginnen maar daar zijn zoveel 
risico’s aan verbonden. Wat goede 
raad zou welkom zijn.

“ „ Gastondernemer Nieuwe ondernemer

Hulp

Samenwerking

Ervaring Nieuwe ideeën 
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