
Program Erasmus pre mladých podnikateľov 

 

Od roku 2009 umožňuje program „Erasmus pre mladých podnikateľov“ začínajúcim 

podnikateľom získať cenné zručnosti a skúsenosti. Či už plánujú založiť firmu alebo 

expandovať s už existujúcou na medzinárodné trhy, program im poskytuje príležitosť pôsobiť 

istý čas u skúseného „hosťujúceho“ podnikateľa v inom členskom štáte a získať tak 

informácie z prvej ruky o riadení malého alebo stredne veľkého podniku. 

 

Špecifické ciele programu sú: 

 

- podpora výcviku na pracovisku 

- výmena skúseností a informácií medzi partnermi 

- zlepšenie prístupu na trh  

- identifikácia potenciálnych partnerov  

- networking 

 

Ako program funguje? Štruktúra a implementácia 

 

Erasmus pre mladých podnikateľov je program financovaný Európskou úniou a pokrýva 

členské štáty EÚ prostredníctvom viac ako 100 sprostredkovateľských organizácií  s 

pôsobnosťou v oblasti podpory podnikania (napr. obchodné a priemyselné komory, 

inkubátory, start-up centrá....). 

Hľadanie vhodných hosťujúcich podnikateľov pre začínajúcich podnikateľov a naopak sa 

uskutočňuje prostredníctvom sprostredkovateľských organizácií programu.  

Na Slovensku je lokálnym kontaktným miestom pre program http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=SK&country=Slovakien#.UfpZQoVuo7A  

 

Kto sa môže do programu Erasmus pre mladých podnikateľov zapojiť? 

 

-          NOVÍ PODNIKATELIA (new entrepreneurs): úplne noví začínajúci podnikatelia s 

uskutočniteľným podnikateľským plánom, ale aj tí, ktorí už začali podnikať (v posledných 

troch rokoch) 

 

-          HOSŤUJÚCI PODNIKATELIA (host entrepreneurs): skúsení a úspešní podnikatelia,  

ktorí riadia malý alebo stredne veľký podnik viac ako tri roky 

 

Aj začínajúci aj skúsení podnikatelia môžu podnikať v ktoromkoľvek sektore a musia 

preukázať náležitú motiváciu a angažovanosť. Počas 1 – 6 mesačného pobytu v zahraničí 

vykonávajú začínajúci podnikatelia viaceré aktivity ako napr. tieňovanie skúseného manažéra, 

prieskum trhu a rozvíjanie nových podnikateľských príležitostí, práca na konkrétnom 

projekte.  

 

Ako sa zapojiť do programu Erasmus pre mladých podnikateľov? 

 

Máte skvelý nápad na podnikanie, ale neviete, ako ho zrealizovať? Ste začínajúci podnikateľ 

a potrebujete podať pomocnú ruku? Alebo ste už etablovaný podnikateľ, ale máte záujem 

expandovať?  

Program Erasmus pre mladých podnikateľov má za cieľ pomáhať začínajúcim podnikateľom 

získať relevantné zručnosti pre riadenie a rast malého alebo stredne veľkého podniku 
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prostredníctvom spolupráce so skúseným podnikateľom z inej členskej krajiny EÚ počas 1 – 

6 mesiacov.  Ide o program mobility financovaný prostredníctvom Európskej komisie.  

Pracovná stáž/pobyt prispieva k zlepšeniu podnikateľského know-how a k posilneniu 

cezhraničných transferov poznatkov a skúseností medzi podnikateľmi.  

 

Konkrétne výhody pre podnikateľov 

 

- budovanie podnikateľských zručností a poznatkov potrebných pre úspešné podnikanie   

(napr. marketing/predaj, finančný manažment, vypracovanie podnikateľského plánu) 

a zvyšovanie udržateľnosti/pružnosti začínajúceho podnikania  

- prístup na nové trhy, najmä na trhy v iných členských štátoch  

- cezhraničná spolupráca  

- získanie know-how, posilnenie technických/odborných zručností v príslušnej oblasti  

- networking a spolupráca 

 

Niekoľko štatistických údajov: 
 

-     prostredníctvom programu sa doteraz realizovalo viac ako 1000 výmenných 

cezhraničných pobytov, pričom viac ako 5000 podnikateľov je registrovaných v databáze 

Erasmus pre mladých podnikateľov 

 

-     väčšina žiadateľov je zo Španielska a Talianska 

 

-     medzi top destinácie, ktoré začínajúci podnikatelia uprednostňujú patria Veľká Británia, 

Španielsko a Nemecko 

 

-     priemyselné odvetvia, o ktoré je najväčší záujem v rámci mobility podnikateľov sú 

reklamné a propagačné služby 14%, IKT 9%, cestovný ruch 9%, právnické a konzultačné 

služby 8% 

 

Štatistiky a prieskumy tiež ukazujú, že: 

 

·         51% mladých Európanov by sa chcelo stať podnikateľmi, ale len veľmi málo z nich 

vie, ako premietnuť svoje ambície do praxe  

 

·         internacionalizácia európskych malých a stredných podnikov je nedostatočná, keďže 

len 8% z nich vyváža produkty a služby v rámci EÚ 

 

Konkrétne úspešné príbehy účastníkov programu nájdete na: http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=9 

 

Viac informácií o programe ERASMUS PRE MLADÝCH PODNIKATEĽOV nájdete na:   

www.erasmus-entrepreneurs.eu  

 

V nasledujúcom programovom období bude program Erasmus pre mladých podnikateľov 

pokračovať v rámci nového programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

„COSME 2014-2020“.  

Viac o programe COSME 2014-2020 na http://ec.europa.eu/cip/cosme  
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