
Η συμμετοχή στο Erasmus για 
Νέους Επιχειρηματίες είναι απλή!

1. Ελέγξτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης στον ιστότοπο.

2. Προετοιμαστείτε —ετοιμάστε το βιογραφικό 
σας, την εκδήλωση ενδιαφέροντος και το 
επιχειρηματικό σας σχέδιο.

3. Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

4. Βρείτε τον κατάλληλο επιχειρηματία 
υποδοχής με τη βοήθεια των τοπικών 
σημείων επαφής και προετοιμαστείτε για 
την ανταλλαγή.

5. Ταξιδέψτε στη χώρα του επιχειρηματία 
υποδοχής και επωφεληθείτε από μια 
επιχειρηματική ανταλλαγή.

Νέος Επιχειρηματίας
Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα;
Αποφασίσατε να δημιουργήσετε 
τη δική σας εταιρεία,

αλλά αναρωτιέστε… θα τα πάω καλά;

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επισκεφθείτε το

www.erasmus-entrepreneurs.eu
για λεπτομερείς πληροφορίες και τα τοπικά σημεία επαφής

ή
επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης  

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs
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Τι είναι
το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες;

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα 
πρόγραμμα ανταλλαγής που απευθύνεται σε 
επιχειρηματίες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σας προσφέρει τη δυνατότητα να εργαστείτε 
δίπλα σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μια 
άλλη συμμετέχουσα χώρα και να βελτιώσετε τις 
δεξιότητες που χρειάζεστε για να αναπτύξετε τη δική 
σας επιχείρηση. Η διαμονή σας στο εξωτερικό μπορεί να 
διαρκέσει από έναν έως έξι μήνες.

Γιατί να 
συμμετέχω  
σε μια ανταλλαγή;
Ως επίδοξος/η ή νέος/α επιχειρηματίας, μπορεί να χρειάζεστε 
καθοδήγηση από κάποιον έμπειρο. Η επιχειρηματική 
συνεργασία με έναν έμπειρο επιχειρηματία θα σας 
βοηθήσει να βρείτε τη σωστή κατεύθυνση και θα 
σας προετοιμάσει ώστε να διευθύνετε τη δική σας 
εταιρεία με επιτυχία.

Επίσης μέσω του προγράμματος
• θα αναπτύξετε διεθνείς επαφές·
• θα γνωρίσετε μια άλλη αγορά και διαφορετικούς τρόπους 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας·
• θα ενισχύσετε τις δεξιότητές σας στον συγκεκριμένο 

τομέα·
• θα συναντήσετε επιτυχημένους επιχειρηματίες·
• θα ανακαλύψετε πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας·
• θα λάβετε οικονομική ενίσχυση για την ανταλλαγή σας.

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

στην πράξη:
Το πρόγραμμα υλοποιείται από ένα δίκτυο τοπικών σημείων 
επαφής, στα οποία περιλαμβάνονται εμπορικά επιμελητήρια, 
θερμοκοιτίδες και άλλοι οργανισμοί υποστήριξης 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις συμμετέχουσες 
χώρες.

Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική σας αίτηση και 
γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το σημείο επαφής που έχετε 
επιλέξει στη χώρα σας θα σας βοηθήσει να βρείτε τον 
κατάλληλο επιχειρηματία υποδοχής.

Επίσης θα λάβετε πρακτική βοήθεια κατά τη διάρκεια της 
παραμονής σας στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επαφής 
στη χώρα σας, επισκεφθείτε το «τοπικό σημείο επαφής σας» 
στον ιστότοπο του προγράμματος.

Μπορείτε  
να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα  
ως ΝΕΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ αν:

είστε ένας/μία «εν δυνάμει» επιχειρηματίας, που σχεδιάζει 
να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, ή ένας/μία 
επιχειρηματίας που έχει ξεκινήσει τη δική του/της επιχείρηση 
κατά την τελευταία τριετία —δεν υπάρχει όριο ηλικίας·

είστε μόνιμος/η κάτοικος, όπως ορίζεται από 
το πρόγραμμα, μιας από τις συμμετέχουσες χώρες·

έχετε ένα συγκεκριμένο πλάνο ή μια επιχειρηματική ιδέα, 
τα οποία αντικατοπτρίζονται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο·

μπορείτε να περιγράψετε με σαφήνεια τα κίνητρά σας 
και να δείξετε ότι είστε πρόθυμος/η να δημιουργήσετε μια 
επιχειρηματική σχέση με έναν έμπειρο επιχειρηματία από 
άλλη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα χώρα·

είστε διατεθειμένος/η να συμβάλετε στην ανάπτυξη της 
δραστηριότητας της εταιρείας που σας φιλοξενεί·

είστε διατεθειμένος/η να καλύψετε το επιπλέον κόστος 
της παραμονής σας στο εξωτερικό αν αυτό υπερβεί την 
επιχορήγηση της ΕΕ.


