Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες
Συμπληρώθηκαν φέτος (2019) δέκα χρόνια υλοποίησης του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (EYE), δέκα χρόνια επιτυχούς
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και του διασυνοριακού εμπορίου στην Ευρώπη και σε όσες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα
COSME της ΕΕ που στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Το ΕΥΕ είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής επιχειρηματιών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρει σε νέους ή
φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα από τις 39 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να
εργαστούν για κάποιο χρονικό διάστημα μαζί με έναν έμπειρο επιχειρηματία στη δική του/της ΜΜΕ. Η ανταλλαγή εμπειριών
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής του νέου, κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία υποδοχής, για μία περίοδο 1-6 μηνών,
γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.
Ο Νέος επιχειρηματίας (NE), που σχεδιάζει να ξεκινήσει ή έχει ήδη μια επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας, ωφελείται από την επιτόπια
εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το
επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής του ή θα ενισχύσει τη νέα του επιχείρησή. Επίσης, θα του δοθεί η δυνατότητα για πρόσβαση σε νέες
αγορές και για διεθνή συνεργασία καθώς και πιθανές δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό.
Ο Επιχειρηματίας υποδοχής (ΗΕ), έμπειρος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ή διευθυντής μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, ωφελείται από τις
καινοτόμες ιδέες, τα εξειδικευμένα προσόντα, γνώσεις ή δεξιότητες ενός νέου επιχειρηματία σε έναν τομέα που δεν γνωρίζει καλά. Οι
περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής αποφάσισαν να φιλοξενήσουν περισσότερους από έναν νέους επιχειρηματίες όταν ολοκλήρωσαν
την πρώτη τους συνεργασία, επειδή έκριναν ότι ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη και ενδιαφέρουσα με πολλές ευκαιρίες δικτύωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος EYE website ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email nora {at}
stepc.gr.
Η κοινοπραξία EYE ON EUROPE 2021 είναι μια από τις κοινοπραξίες που χρηματοδοτεί η ΕΕ την περίοδο 2019-2022. Οι εταίροι από 9
χώρες με συντονιστή το Πολυτεχνείο του Μονάχου, είναι:

