Maribor, 30.1.2017
Novice projekta Erasmus NET #2
Evropska komisija financira že osmi krog izmenjave mladih podjetnikov EYE (Erasmus for Young
Entrepreneurs – oz. Erasmus za mlade podjetnike).
Mariborska razvojna agencija je postala nacionalna kontaktna točka šele v najnovejšem, osmem
krogu in sicer v konzorciju skupaj s še petimi nacionalnimi kontaktnimi točkami iz Irske,
Portugalske, Italije, Grčije in Španije.
Projekt Erasmus za mlade podjetnike je namenjen mladim podjetnikom, ki še nimajo več kot treh
let izkušenj vodenja podjetja ter bi želeli v tujino k izkušenemu podjetju; ter podjetnikom
gostiteljem, ki želijo gostiti in deliti znanje in izkušnje z mladimi podjetniki iz tujine.
Iz prakse
Iz preteklih izkušenj vidimo, da so tako mladi podjetniki kot gostitelji zelo zadovoljni s programom
in si želijo tesnejših povezav. To se najbolje vidi v tem, da se podjetniki, ki so sami šli v tujino, zelo
radi postavijo v vlogo gostitelja in svoje znanje prenašajo na kolege, ki še niso tako dolgo v
podjetniških vodah.
V ponedeljek 17. 10. 2016 je preko MRA z izmenjavo začel podjetnik
iz Ljubljane, ki si pri izkušenem podjetju v Rotterdamu nabira izkušnje
s področja komplementarne medicine. Gre za izkušenega strokovnjaka
s področja masaže, ki je dve leti kot samostojni podjetnik ponujal
svoje storitve, sedaj pa spoznava poslovne modele, sodobne načine
trženja in promocije svoje dejavnosti pri podobnem podjetju v tujini, s
katerim si delita tudi podobne težave – nabava kvalitetnih a cenovno
ugodnih pripomočkov za opravljanje dela.
Podjetje Tiko Pro iz Maribora je do sedaj gostilo že več mladih podjetnikov, predvsem iz Italije, ki
so si želeli nabrati izkušnje s pripravami projektne
dokumentacije. Ob tem, da so s tujimi podjetniki prišli
do novih predlogov in spoznanj pri svojem delu, so
povsem nepričakovano pridobili tudi novo rutino, ki
dodatno povezuje zaposlene na podjetju. Seveda pa je
bila vsem nadvse dobrodošla izkušnja komunikacije v
tujem jeziku, katera je za uspešna mednarodna podjetja
dandanes neizogibna… toda zakaj bi se »sami domači« med seboj pogovarjali v tujem jeziku?

Predstavitev projekta v Brežicah!
V decembru se je projekt Erasmus NET predstavil tudi v centru za podjetništvo in turizem Brežice
(CPT Brežice), kjer so bodoči in že uveljavljeni podjetniki s področja medicine, kreativnih industrij,
zobozdravstva in elektronike izvedeli, kako lahko s pomočjo mreže Erasmus podjetji širijo svoja
znanja in poslovne stike.
Pred vsem jih je zanimalo, ali lahko za izmenjavo pridobijo kakšno finančno nadomestilo.
Na predstavitvi jim je koordinator z Mariborske razvojne agencije razložil, da program omogoča
finančno nadomestilo v višini predvidenih mesečnih pavšalnih vsot, za obdobje njihovega bivanja v
tujini, ki lahko traja od enega pa do največ šest mesecev.
Mesečna vsota da je različna od države do države in tako najnižji znesek pomoči znaša 530€/mesec
in sicer v primeru, da se mlad podjetnik odloči za odhod v Albanijo; ter največ 1100€/mesec v
primeru, če se mlad podjetnik odloči za odhod na Dansko.
Natančno preglednico držav in mesečnih vsot najdete na sledeči povezavi: http://www.erasmusentrepreneurs.eu/upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IO_2015.pdf
Kratek povzetek predstavitve in seveda samega dogodka najdete tudi v reportaži Vaš Kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=dzyG0-UBxdc

Seveda pa se lahko za več informacij vedno obrnete na Mariborsko razvojno agencijo, ki je ena
izmed kontaktnih točk (intermediary organizations), ki nudi podporo tako mladim podjetnikom,
kakor tudi podjetnikom gostiteljem:
Amna Potočnik (amna.potocnik@mra.si), Borut Jurišić (borut.jurisic@mra.si), ali Sabina Šneider
(sabina.sneider@mra.si).

Če želite postati del mreže Erasmus za mlade podjetnike, se prijavite na:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

