Programul European de schimb pentru antreprenori ERASMUS For Young Entrepreneurs
Programul ERASMUS pentru tineri antreprenori ajuta antreprenorii
europeni ambitiosi

sa dobandeasca competentele necesare pentru

infiintarea sau/si conducerea cu succes o unei intreprinderi mici in Europa.
Tinerii antreprenori se intalnesc si fac schimb de cunostinte si de idei
antreprenoriale cu un antreprenor experimentat, alaturi de care locuiesc si
colaboreaza pentru o perioada de 1-6 luni. Sederea lor este finantata intr-un
anumit procent de catre Comisia Europeana.

Beneficii
In calitate de tanar antreprenor , veti beneficia de formarea directa, intr-o
intreprindere mica sau mijlocie intr-o alta tara a Uniunii Europene. Acest lucru
va favoriza initierea cu succes a intreprinderii dvs. sau va consolida
intreprinderea pe care o aveti deja. De asemenea, puteti beneficia de accesul
pe noi piete, colaborarea internationala si eventuale posibilitati de colaborare
cu parteneri din strainatate.
In calitate de antreprenor gazda puteti beneficia de idei noi pentru afacerea
dvs., oferite de un tanar antreprenor. Noul antreprenor poate avea aptitudini
speciale sau cunostinte intr-un domeniu pe care dvs. nu il cunoasteti suficient
de bine si v-ar putea ajuta sa le completati pe cele existente. Majoritatea
antreprenorilor gazda au „savurat” experienta lor intr-o asemenea masura
incat au decis sa o imparta si altor tineri antreprenori. Este vorba, intr-adevar,
de o colaborare cu beneficii reciproce intrucat ambele parti pot descoperi
noi piete europene sau noi parteneri de afaceri si diferite moduri de activitate
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antreprenoriala. Pe termen lung veti beneficia de oportunitatea de a forma o
retea si, de ce nu, veti putea decide continuarea colaborarii, probabil in
calitate de parteneri intr-o colaborare pe termen lung (de ex. parteneriate,
subcontractari, relatii contractant- furnizor etc.)

Functionarea generala a programului
«Erasmus pentru Tineri Antreprenori» este finantat de Comisia Europeana si
se implementeaza in Uniunea Europeana cu ajutorul punctelor locale de
contact, responsabili pentru furnizarea sprijinului in antreprenoriat (ex.
Camere de Comert si Industrie, Centre de sprijin a tinerilor antreprneori,
„Incubatoare” de afaceri etc.). Activitatile organizatiilor intermediare sunt
coordonate la nivel european de Biroul/ Structura Suport a Programului.

Cum se realizeaza procesul de schimb?
Procedura este constituita din urmatoarele patru etape:
1.Cerere
Fie ca sunteti antreprenori tineri sau experimentati, puteti sa declarati
participarea prin depunerea unei cereri electronice. In aceasta etapa, va
trebui de asemenea sa comunicati cu un organism de intermediere la
alegerea dvs. Acest punct local de contact va fi responsabil pentru verificarea
cererii dvs. in vederea aprobarii sale, daca sunt indeplinite toate conditiile.

2.Potrivirea perechilor de antreprenori
Imediat dupa aprobarea cererii dvs., veti avea acces la o baza electronica cu
tineri antreprenori si antreprenori gazda care participa la program. Pentru a
gasi partenerul adecvat pentru schimb, puteti sa depuneti pana la cinci
propuneri din aceasta baza de date. Punctul local de contact are
responsabilitatea de a facilita contactul dintre antreprenoi si sa va ajute in
cautarea partenerului.
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3. Realizarea contractului si faza de pregatire
Participantii ( deci tanarul antreprenor, antreprenorul gazda si punctele locale
autorizate) intocmesc „Contractul de calitate” , un document care consta in
descrierea activitatilor/ instruirii, a sarcinilor, a termenilor juridici si a
aspectelor juridice ale schimbului. Punctele locale de contact organizeaza de
asemenea activitati cum ar fi seminarii de formare pentru pregatirea tinerilor
antreprenori pentru schimb.

4. Etapa de implementare
Dvs. veti realiza schimbul intr-una sau mai multe perioade, in functie de
nevoile dvs. si in continuare vi se va solicita sa completati un formular de
feed-back. Puntele locale de contact responsabile

vor urmari calitatea

activitatii si vor evalua rezultatele.

Durata colaborarii transfrontaliere
Perioada de sedere in strainatate poate sa dureze de la una pana la sase
luni si trebuie sa se finalizeze intr-o perioada totala de doisprezece luni. In
aceasta perioada, sederea poate fi distribuita in mai multe sederi de scurta
durata (cel putin o saptamana fiecare), pe care tanarul antreprenor le va
petrece in strainatate alaturi de antreprenorul gazda.

Obligatii si aspecte economice
Relatia contractuala dintre tanarul antreprenor, antreprenorul gazda si cele
doua puncte locale de contact este constituita din doua elemente principale:
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Contractul de calitate, un document care se semneaza de cele
patru parti (tanarul antreprenor, antreprenorul gazda si cele doua
puncte locale de contact care participa) si in care se descrie obiectivul
(obiectivele) schimbului, programul de activitati, responsabilitatile,
rezultatele asteptate, durata sederii si datele programate de incepere si
de finalizare a programului.



Contractul de sprijin economic a Tanarului Antreprenor, care se
semneaza intre tanarul antreprenor si punctul local de contact al sau.

Punctul de contact local al tanarului antreprenor va proceda la acordarea
ajutorului economic in acord cu termenii prevazuti in contract. Punctul local de
contact al antreprenorului gazda va asigura desfasurarea in bune conditii a
schimbului, in acord cu programul stabilit in „Contractul de calitate”.

Punctele locale de contact: Organizatiile de Intermediere (OI)
Gestionarea programului la nivel local se realizeaza de catre o retea de
organisme de intermediere (OI) cum ar fi Camere de Comert si Industrie,
incubatoare de afaceri si alte organizatii care sprijina intreprinderile si
participa deja la promovarea antreprenoriatului la nivel local, national si
european.
Aceste organizatii sunt selectate pentru realizarea contactelor dintre tinerii
antreprenori si antreprenorii gazda. Sunt puntele dvs. de contact si principala
activitate a lor este de a facilita dezvoltarea unor relatii de succes intre tinerii
antreprenori si antreprenorii gazda. In acest scop promoveaza programul,
ofera informatii, legalizeaza cererile, stabilesc contacte, ofera contracte si
furnizeaza sprijin pe durata sederii in strainatate. Fiecare relatie dintre un
tanar antreprenor si un antreprenor gazda necesita doua organizatii de
intermediere (un OI pentru noul antreprenor si un alt OI pentru antreprenorul
gazda) , deoarece tanarul antreprenor si antreprenorul gazda trebuie sa
provina din doua tari diferite.

4

Birouri- suport in Romania

Associatia pentru Dezvoltare Durabila
Aleea Independentei 1
230104 SLATINA

Persoana de contact :
Dna Maria Alexandra Baescu
Tel.+40 747274347
maria_baescu@yahoo.com

COLFASA
Str. Iehachita Vacarescu 38
040157 BUCAREST

Persoana de contact :
Dna Cristina Fometescu
Tel.+40 314328222
cristina.fometescu@colfasa.ro

Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala
Str. Borsec, Nr 4 ap 56
400408 CLUJ-NAPOCA

Persoana de contact :
Mrs Cordelia Badescu
Tel.+40 747110083
cordelia.badescu@fundatiadanis.ro
website: www.fundatiaris.ro
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Institutul Postliceal Phoenix
Str. Meseriilor Nr. 20
400137 CLUJ-NAPOCA

Persoana de contact :
Mrs Mihaela Vonica
Tel.+40 721225585
mvonica2004@yahoo.com
website: www.institutphoenix.ro

Camera de Comert si Industrie Neamt
33 Decebal Street
610033 PIATRA NEAMT

Persoana de contact :
Ms Michaela Constantinescu
Tel.+40 233216663
miovisto@yahoo.com

Biroul Supot
Biroul Suport care a fost infiintat la nivel european lucreaza in stransa
colaborare cu Comisia Europeana si cu Organizatiile de Intermediere,
asigurand continuitatea activitatilor desfasurate de OI si stimuland astfel
dimensiunea europeana a programului de schimburi.

Pot participa in calitate de antreprenor care tocmai a initiat o
afacere?
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Puteti participa la un program de schimb in calitate de tanar antreprenor,
daca:


V-ati propus sa infiintati o intreprindere pe baza unui plan de afaceri
viabil.



Ati initiat deja propria dvs. afacere in ultimii trei ani.

Intreprinderea (viitoare) sau activitatea poate fi in orice ramura si nu exista o
limita de varsta.
Cu toate acestea, va trebui de asemenea:


Sa aveti domiciliul stabil intr-o tara din Uniunea Europeana.



Sa aveti un plan sau o idee de afacere care este reflectata intr-un plan
de afacere.



Sa aveti motivatii si sa va obligati ca veti dovedi spirit de colaborare pe
durata sederii alaturi de un antreprenor experimentat, din alta tara a
Uniunii Europene.



Sa fiti pregatit sa contribuiti la dezvoltarea afacerii antreprenorului
gazda si sa puneti la dispozitie competentele si aptitudinile pe care le
detineti.



Sa puteti completa fondul obtinut prin program din resurse proprii,
astfel incat sa acoperiti cheltuielile necesare pentru sederea dvs. in
strainatate.

Beneficii pentru tienrii antreprenori
Participarea activa in programul „ERASMUS pentru tinerii antreprenori” ofera
antreprenorilor ambitiosi diferite avantaje, pentru a-i ajuta sa gestioneze
sau sa conduca cu succes o noua intreprindere:


Sederea pana la sase luni alaturi de un antreprenor experimentat dintro alta tara din Uniunea Europeana, astfel incat sa dobandeasca
cunostinte din sursa directa, referitoare la initierea unei afaceri intr-o
gama larga de domenii, cum ar fi: marketing/ vanzari, logistica,
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contabilitate, relatii cu clientii, gestionarea partii economice etc. De
asemenea, veti avea ocazia sa va imbunatatiti planul dvs. de afaceri.


Cresterea increderii in sine si dezvoltarea competentelor: dobandirea
de cunostinte sau cunoasterea tehnologiei dintr-un anumit domeniu,
ethnici si competente de administrare.



Oportunitati de colaborare cu alti antreprenori si dezvoltarea colaborarii
antreprenoriale transfrontaliere.



Formarea de retele si dezvoltarea unor relatii stranse care se vor putea
dovedi utile prin schimbul reciproc de recomandari, recomandari de
afaceri si pentru gasirea de parteneri in strainatate.



Cunoasterea in amanunt a unor politici si conditii de organizare diferite
si a modului de functionare a intreprinderilor intr-o alta tara din Uniunea
Europeana.



Acomodarea cu mediul de afaceri dintr-o alta tara din Uniunea
Europeana.



Imbunatatirea competentelor de utilizare a limbilor straine.

Activitati si responsabilitati
In calitate de tineri antreprenori participanti la programul Erasmus pentru tineri
antreprenori veti avea urmatoarele sarcini si responsabilitati:


Redactarea si semnarea unui „Contract de Calitate”, a unui formular
prin care se asigura relatiile bune de lucru intre dvs. si antreprenorul
gazda. Printre altele, se prezinta obiectivele si un program de activitati
propus pe durata sederii dvs. in strainatate.



Semnarea unui contract cu punctul de contact local referitor la
depunerea subventiei pentru sederea dvs., in care se stabilesc
sarcinile, responsabilitatile, conditiile economice si aspectele legale pe
durata stabilita de sedere in strainatate.
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Depunerea unui chestionar de feed-back pe care il veti completa la
intoarcerea dvs., in care sa descrieti activitatea pe care ati desfasurato, competentele si cunostintele acumulate si beneficiile pe care vi le-a
adus acest schimb in dezvoltarea afacerii dvs.



Comportamentul dvs. pentru o sedere productiva si de succes.

Impreuna cu antreprenorul gazda veti stabili ce activitati veti desfasura pe
durata sederii dvs. in strainatate. Intre acestea, se pot mentiona urmatoarele:


Urmarirea si colaborarea cu antreprenorul gazda.



Desfasurarea unui studiu de piata si dezvoltarea unor noi oportunitati
de afaceri.



Participarea la proiecte de dezvoltare a antreprenoriatului, inovativitatii
si cercetare si dezvoltare.



Imbunatatirea si prelucrarea avansata a planului dvs. de afaceri.



Intelegerea partii economice a unei intreprinderi.



Informare cu privire la strategia de dezvoltare a unei marci, strategiile
de vanzare sau de marketing a intreprinderii gazda.

Subventionarea pentru sederea in strainatate
Sprijinul economic al tanarului antreprenor

contribuie la acoperirea

costurilor calatoriei si a sederii sale pe durata vizitei. Subventia se depune de
catre punctul de contact local care este selectat de catre tanarul antreprenor
(care se stabileste in cererea electronica). Tanarul antreprenor si punctul local
de contact semneaza un contract prin care se stabileste suma de finantare
care se ofera pe durata sederii sale si cum

se va realiza acest lucru in

practica. (de ex. o parte din suma la inceperea sederii, depuneri lunare etc.)
Sprijinul economic se calculeaza pe baza lunara si reflecta costul general de
viata in tara de sedere.

Pot depune cerere in calitate de antreprenor gazda?
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Puteti participa in calitate de antreprenor gazda in cadrul acestui program
daca:


Aveti domiciliul stabil intr-o tara a Uniunii Europene.



Sunteti proprietarul-directorul unei intreprinderi mici sau mijlocii sau
persoane care aveti o legatura directa cu antreprenoriatul la nivelul
Consiliului de Administratia al unui IMM.



Conduceti de multi ani o intreprindere.



Avesti disponoibilitatea de a imparti cunostintele si experientele dvs. cu
un tanar antreprenor si sa functionati in calitate de mentor.

Beneficii pentru antreprenorul gazda
In calitate de antreprenor gazda care participa la program veti beneficia de
urmatoarele oportunitati:


Sa colaborati cu un tanar antreprenor plin de energie si motivatii, care
poate sa contribuie in afacerea dvs. cu idei inovative, noi competente si
noi cunostinte.



Sa beneficiati de o „privire proaspata” in afacerea dvs. si de
cunostintele specializate ar putea sa le aiba si pe care dvs. nu le
detineti.



Sa fiti pentru acesta un dascal sau un mentor.



Sa primiti informatii despre pietele din strainatate, sa extindeti
oportunitatile

dvs.

de

afaceri

si

sa

va

ocupati

de

activitati

transfrontraliere.


Sa veniti in contact cu antreprenori din alte tari din UE si sa gasiti
oportunitati de colaborare cu acestia.



Sa dezvoltati o retea si sa dezvoltati relatii stranse care se pot dovedi
utile

in

furnizarea

de

recomandari

reciproce,

de

atitudini

in

antreprenoriat si in gasirea de parteneri din alte tari.


Sa imbunatatiti competentele dvs. in limbi straine

10



Marea majoritate a antreprenorilor au fost atat de multumiti de
experienta avuta in schimb incat decid sa gazduiasca si alti tineri
antreprenori in continuare!

Activitati si responsabilitati
In calitate de antreprenor gazda care participa la programul Erasmus pentru
tinerii antreprenori , veti avea urmatoarele obligatii si responsabilitati:


Trebuie sa asigurati calitatea inalta de invatare din experienta si relatia
generala cu munca pentru tanarul antreprenor pe care il gazduiti si
care trebuie sa dobandeasca cunostinte care sa il ajute in initierea
afacerii sale.



Vi se va solicita sa semnati un document „Contract de Calitate” care
asigura relatia de munca cu tanarul antreprenor. Intre altele, se
precizeaza obiectivele sederii sale si un proiect de program de activitati
pentru perioada de sedere a acestuia.



De asemenea, vi se va solicita sa completati un formular de feed-back,
dupa terminarea schimbului.
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Pentru informatii suplimentare precum si pentru depunerea cererii de
participare la program, va rugam sa vizitati site-ul:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

12

