
Uzņēmējdarbība 
un rūpniecība

Erasmus jaunajiem
uzņēmējiem

Eiropas Savienības iniciatīva 

Tikai pieci soļi 
un jūs jau 
piedalāties!

Tagad jūs varat 
Doties ceļā!

Sagatavojiet savu CV, motivācijas vēstuli 
un uzņēmējdarbības plānu.

Piesakieties tiešsaistē www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Izvēlieties kontaktpunktu savā valstī.

Sazinieties ar uzņēmēju, kura uzņēmumā vēlaties 
strādāt, un vienojieties par jautājumiem, kas saistīti ar 
apmaiņas projektu (piem., laiks, mērķi un darbības).

Kad sadarbība ir apstiprināta, parakstiet līgumu ar 
izvēlēto kontaktpunktu par stipendijas saņemšanu.

 Jūs esat nolēmis dibināt 
savu uzņēmumu vai

nesen uzsācis 
uzņēmējdarbību?

Jūs sev vaicājat: 
”Vai man izdosies?

 Jūs esat nolēmis dibināt 

Jaunais
uzņēmējs

Tādā gadījumā programma
”Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”
JUMS IR TIEŠI LAIKĀ!

Alena Seginkova, Slovākija,
gatavojas dibināt ekotūrisma konsultāciju uzņēmumu

 Legūtā pieredze man 
noteikti palīdzēs izveidot 
veiksmīgu uzņēmumu, kā 
arī paplašināt sakarus.

Vēlaties uzzināt vairāk?
Sazinieties ar programmas “Erasmus 

jaunajiem uzņēmējiem” atbalsta biroju

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu
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“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” - 
KAS TAS IR?

KĀPĒC PIEDALĪTIES 
APMAIŅAS PROGRAMMĀ?

”Erasmus jaunajiem uzņēmē-
jiem” ir Eiropas Savienības fi -
nansēta apmaiņas programma 
uzņēmējiem. Tā sniedz iespēju 
strādāt kopā ar pieredzējušu 
uzņēmēju kādā citā Eiropas 

valstī, iegūstot un uzlabojot zi-
nāšanas, kas jums nepiecieša-
mas, lai izveidotu savu uzņē-
mējdarbību. Jūsu uzturēšanās 
ārzemēs var ilgt no viena līdz 
sešiem mēnešiem.

Kā topošajam vai jaunajam 
uzņēmējam jums, iespējams, ir 
jāpieņem svarīgi lēmumi un ir 
vajadzīgs padoms.

Šāda prakse, strādājot kopā 
ar pieredzējušu uzņēmēju, var 
palīdzēt rast atbildes uz jautā-
jumiem un veiksmīgi sagatavo-
ties sava uzņēmuma vadīšanai.

Georgi Nikolaev, Bulgārija, IT konsultāciju uzņēmuma īpašnieks

 Tagad es zinu, kurš 
uzņēmējdarbības modelis ir piemērots 
manam uzņēmumam un kāda 
mārketinga stratēģija man jāīsteno.

UN TAS VĒL NAV VISS! 
Tāpat jums būs iespēja:
�  dibināt starptautiskus sakarus;
�  iepazīt citu Eiropas 

valstu tirgus un dažādas 
uzņēmējdarbības 
stratēģijas;

�  stiprināt nozarē 
nepieciešamās spējas;

�  iepazīties ar veiksmīgiem 
uzņēmējiem;

�  atklāt jaunas sadarbības 
iespējas;

�  iegūt Eiropas Komisijas 
programmas stipendiju.

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

Pēc pieteikuma aizpildīšanas 
tiešsaistē un apstiprinājuma 
saņemšanas izvēlētais vietē-
jais kontaktpunkts palīdzēs 

atrast uzņēmēju, kurš jūs uz-
ņems savā uzņēmumā. No 
kontaktpunktiem jūs saņem-
siet arī praktisku atbalstu uz-
turēšanās laikā ārzemēs.

Vairāk informācijas par vie-
tējiem kontaktpunktiem mek-
lējiet programmas tīmekļa 
vietnē sadaļā “Jūsu vietējais 
kontaktpunkts”.

Jūs varat piedalīties šajā 
PROGRAMMĀ, ja:
�  esat nolēmis uzsākt uzņēmējdarbību, VAI esat to uzsācis 

pēdējo trīs gadu laikā. Šajā programmā nav vecuma 
ierobežojumu!

�  esat kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pastāvīgais 
iedzīvotājs;

�  jums padomā ir konkrēts projekts vai uzņēmējdarbības 
ideja, kā arī izstrādāts uzņēmējdarbības plāns;

�  varat apliecināt savu motivāciju un gatavību sadarboties 
ar pieredzējušu uzņēmēju kādā citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī;

�  esat gatavs piedalīties šī uzņēmēja uzņēmuma attīstībā;

�  esat gatavs daļēji segt savas uzturēšanās izmaksas 
ārzemēs, ja tās pārsniegs stipendijas apmērus.

 Lespēja iepazīties ar 
pieredzējuša uzņēmēja ikdienas 
darbu bija vienreizēja pieredze!
Silvio Kunze, Vācija, 
gatavojas dibināt reklāmas aģentūru

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.

“ „ Pieredzējušais uzņēmējs Jaunais uzņēmējs

Sadarbība

Sadarbība

Pieredze Jaunas idejas
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