
Tikai trīs soļi 
un jūs jau 
piedalāties!

Aizpildiet pieteikumu tīmekļa vietnē 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Izvēlieties kontaktpunktu savā valstī.

Sazinieties ar jauno uzņēmēju un vienojieties 
par jautājumiem, kas saistīti ar apmaiņas projektu 
(piem. laiks, mērķi, pienākumi).

Tagad jūs varat 
sākt apmaiņas 
programmu

Vēlaties uzzināt vairāk?
Sazinieties ar programmas “Erasmus 

jaunajiem uzņēmējiem” atbalsta biroju

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Paldies jaunajam uzņēmējam 
par lielisko darbu un paldies 
jaunizveidotajam tīklam! Es tagad 
varu paplašināt sava uzņēmuma 
darbību un apgūt jaunus tirgus.

Jūs vēlaties paplašināt savu 
uzņēmējdarbību vai apgūt citus 

Eiropas tirgus

Jūs vēlaties dibināt kontaktus 
ar citiem uzņēmējiem

Jūs meklējat un vēlaties izmēģināt 
jaunas uzņēmējdarbības idejas

Jūs vēlaties paplašināt savu 

Pieredzējušais 
uzņēmējs

Uzņēmējdarbība 
un rūpniecība

Chris Devos, Beļģija,
konsultāciju uzņēmuma enerģijas jautājumos īpašnieks

Programma ”Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”
IR PRIEKŠ JUMS!
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Erasmus jaunajiem
uzņēmējiem

Eiropas Savienības iniciatīva 
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Pieredzējušais uzņēmējs Jaunais uzņēmējs

Sadarbība

Sadarbība

Pieredze Jaunas idejas

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” - 
KAS TAS IR?
“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” 
ir Eiropas Savienības fi nansēta 
apmaiņas programma uzņēmē-
jiem. Persona, kuru jūs uzņemat 
savā uzņēmumā, saņem stipen-
diju, tādējādi uzņēmumam nav 

lieku izmaksu. Šī programma 
sniedz iespēju dalīties pieredzē ar 
jaunajiem uzņēmējiem, kuri strā-
dās jūsu uzņēmumā. Apmaiņas 
programma ilgst no viena līdz 
sešiem mēnešiem.

KĀPĒC UZŅEMT 
JAUNO UZŅĒMĒJU?

VISI IR IEGUVĒJI! 
JUMS BŪS IESPĒJA:

Jūs varēsiet iedvesmoties no 
jaunā uzņēmēja idejām un zi-
nāšanām, gūstot ieskatu citos 
Eiropas tirgos un veidot starp-

tautiskus sakarus, neizejot no 
sava biroja. Apmaiņas prog-
ramma varētu pavērt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas.

�  dibināt starptautiskus 
sakarus;

�  strādāt kopā ar nopietnu, 
motivētu jauno uzņēmēju;

�  uzzināt vairāk par ārvalstu 
tirgiem;

�  rast jaunus risinājumus 
savas uzņēmējdarbības 
uzlabošanai;

�  atklāt jaunas sadarbības 
iespējas;

�  attīstīt savu uzņēmējdarbību 
citās valstīs.

Laura Vivani, Beļģija, 
juridisko konsultāciju uzņēmuma īpašniece

 Šī programma sniedz iespēju 
mācīties, veidot veiksmīgas darījumu 
attiecības ar jaunajiem uzņēmējiem 
un dalīties pieredzē.

Jūs varat piedalīties šajā 
programmā un uzņemt 
JAUNO UZŅĒMĒJU savā 
uzņēmumā, ja:
�   esat kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pastāvīgais 

iedzīvotājs;

Programma ”Erasmus jaunajiem 

uzņēmējiem” PRAKSĒ:
Programmu vada vietējie kon-
taktpunkti, kā arī tirdzniecības 
kameras, inkubatori un citas 
uzņēmumu atbalsta organizā-
cijas dažādās Eiropas Savienī-
bas valstīs.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas 
tiešsaistē un apstiprinājuma 
saņemšanas izvēlētais vie-
tējais kontaktpunkts palīdzēs 
atrast jauno uzņēmēju, kurš 
atbilst jūsu prasībām.

Jaunais uzņēmējs strādās jūsu 
uzņēmumā, piedalīsies tā at-
tīstībā, savukārt jūs dalīsieties 
savā pieredzē.  Šajā gadījumā 
svarīgs ir jūsu personīgais 
atbalsts un pieredze.

Sazinieties ar tuvāko kontakt-
punktu, kas jums palīdzēs ar 
pieteikšanos saistītos jautā-
jumos. Kontaktpunktus mek-
lējiet programmas tīmekļa 
vietnē, sadaļā “Jūsu vietējais 
kontaktpunkts”.

Laura Bayford, Apvienotā Karaliste, 
juridisko konsultāciju uzņēmuma īpašniece

 Mēs tik labi sapratāmies ar 
jauno uzņēmēju, ka šobrīd sadarboja-
mies ar viņas uzņēmumu Madridē.

�   esat maza vai vidēja uzņēmuma īpašnieks/vadītājs vai 
persona, kas ir vadošā amatā;

�  jau vairākus gadus vadāt savu uzņēmumu;

�  vēlaties dalīties zināšanās un pieredzē ar jauno uzņēmēju 
un būt viņa darbaudzinātājs.

“

“ „
Vēlos paplašināt savu 
uzņēmumu, bet man ir 
vajadzīgas jaunas idejas.

Esmu izveidojis savu 
uzņēmumu un gatavs iepazīt 
citus Eiropas tirgus. 

Tagad man ir zināšanas, lai 
izveidotu savu uzņēmumu.

Vēlos uzsākt uzņēmējdarbību, 
bet ar to saistīti dažādi riski. 
Man ir vajadzīgs padoms. 

„


