
Έχετε µια επιχειρηματική ιδέα;
Αποφασίσατε να δημιουργήσετε τη
δική σας εταιρεία αλλά αναρωτιέστε…
θα τα πάω καλά ;
Το πρόγραμμα 
Erasmus Νέοι Επιχειρηματίεs 
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!
#EUandME #ErasmusEntrepreneurs

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 Νέοι Επιχειρηματίες είναι
ένα πρόγραμμα διασυνοριακής
ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε
νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την
ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από
έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι
διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε
κάποια από τις συμμετέχουσες στο
πρόγραμμα χώρες .
Η ανταλλαγή εμπειριών
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της
παραμονής κοντά στον έμπειρο
επιχειρηματία , γεγονός που βοηθά το
νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις
απαραίτητες δεξιότητες για τη
διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης .  
Η παραμονή στο εξωτερικό μπορεί να
κυμαίνεται 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 . 



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 της
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και προετοιμαστείτε για την ανταλλαγή .  
5. Ταξιδέψτε στη χώρα του επιχειρηματία υποδοχής και
επωφεληθείτε από μια επιχειρηματική ανταλλαγή .

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ;

Επισκεφθείτε το
www.erasmus-entrepreneurs.eu για λεπτομερείς πληροφορίες 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
ή την έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της
τελευταίας τριετίας .
Έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι
είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή
μεσαίας επιχείρησης σε μία από τις
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες .

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συμμετέχει ως ενδιάμεσος
οργανισμός/ τοπικό σημείο επαφής .  Το Κέντρο μας θα είναι ο κύριος
σύνδεσμος επικοινωνίας σας καθ ’  όλη τη διάρκεια του προγράμματος
Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες .  Οι οργανισμός μας επιλέχθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια του
προγράμματος ανταλλαγής!

Κάνε την αίτηση σου εδώ επιλέγοντας ως Intermediary Organisation (IO) 
 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ !

Κε .Δι .Βι .Μ .  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Δήμητρας & Νίκης 4, Λάρισα
2410-555590

info@kainotomia.com.gr

www.kainotomia.com.gr


