Erasmus pre mladých podnikateľov
Užitočné odkazy
Domovská stránka programu (v skratke EYE) https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
Step-by-step manuál pre registráciu hosťujúceho podnikateľa https://www.erasmusentrepreneurs.eu/upload/HE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf
Registrácia do programu https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19

Základné pojmy
Host Entrepreneur (HE) - hosťujúci podnikateľ
New Entrepreneur (NE) - začínajúci podnikateľ z krajín EÚ, ktorého Host Entrepreneur
prijíma
Host Entrepreneur’s Intermediary Organization (HIO) - lokálny kontakt, ktorý koordinuje
priebeh výmeny v hosťujúcej krajine
New Entrepreneur’s Intermediary Organization (NIO) - lokálny kontakt, ktorý koordinuje
priebeh výmeny krajine pôvodu začínajúceho podnikateľa

Host Entrepreneur
Host Entrepreneur je
-

-

podnikateľ, ktorý vedie svoju firmu minimálne 3 roky, ideálne 5 rokov a dlhšie. Musí
byť priamo zapojený do vedenia firmy. Hosťujúcim podnikateľom nemôže byť rádový
zamestnanec firmy.
stojí na čele malého, alebo stredného podniku (small or medium enterprise - SME).
Program nie je určený pre korporácie ani veľké podniky
má minimálne 18 rokov. Horná veková hranica neexistuje.

New Entrepreneur
New Entrepreneur je
-

-

osoba, ktorá už má obvykle rozbehnuté svoje podnikateľské aktivity, alebo len chystá
svoju podnikateľskú činnosť a chce od HE získať know how ako viesť firmu a
zamestnancov
Podnikateľské činnosti NE nesmú trvať viac než 3 roky
NE nie je nijako vekovo obmedzený/-á
NE sa môže programu zúčastniť len raz

Prínosy programu pre HE
-

-

spolupráca s NE môže pre HE priniesť nové business kontakty zo zahraničia,
vedomosti o ďalšom európskom trhu
HE spolu s NE často nadviaže priamu spoluprácu, ktorá trvá aj po skončení
programu, a je osožná pre obe strany
program EYE prinesie HE vizibilitu a mediálne pokrytie -> program je
medializovaný na webových stránkach HIO, na oficiálnej facebookovej stránke EYE
programu, v novinách, na prednáškach atď. Pokiaľ má HE záujem, môže sa sám
zúčastniť prednášok a porozprávať o svojej skúsenosti.
HE nemá žiadne finančné výdaje - štipendium pre NE je plne hradené Európskou
úniou
HE sa môže zapojiť do programu viackrát. Nie je možné hostiť viac NE naraz, no
po skončení programu je možné nadviazať spoluprácu s ďalším NE

Vzájomná spolupráca
-

HE a NE musia byť z rôznych krajín. Ak je HE zo Slovenska, nie je možné, aby
hostil NE, ktorý tiež pochádza zo Slovenska
HE nie je povinný prihlasovať NE na žiadne úrady, vybavovať žiadne povolenia
k pobytu či práci, ani hradiť sociálne či zdravotné poistenie.
HE a NE sa od seba vzájomne učia
NE nie je pomocná sila, a nemal/-a by teda byť stavaný/-á do pozície stážistu či
sekretárky. Cieľom je kooperácia a nie vzťah zamestnanec - zamestnávateľ

-

-

-

bolo by dobré dať NE čiastočnú slobodu či voľný čas, aby mohli naďalej pokračovať
vo svojich podnikateľských aktivitách.
spolupráca môže trvať 1 až maximálne 6 mesiacov. Pokiaľ sa NE a HE dohodnú
na spolupráci kratšej než 6 mesiacov, a chcú spoluprácu predĺžiť na 6 mesiacov, je
to možné. Stačí skontaktovať HIO
aktivity a formu spolupráce si NE a HE dohodnú priamo spolu. Vzájomná
dohoda musí byť popísaná (ideálne čo najdetailnejšie) v commitmente. Po spísaní
commitmentu je dohoda záväzná a obe strany by ju mali dodržiavať. Cieľom
detailného commitmentu je, aby sa predišlo nejasnostiam v priebehu programu.
po skončení spolupráce si HE a NE napíšu vzájomný feedback

Príklady možných aktivít NE počas výmeny
-

Prieskum trhu a rozvoj nových obchodných príležitostí;
Vývoj projektov, inovácie a výskum;
Nový pohľad na existujúce obchodné operácie;
Pochopenie financovania SME;
Branding a marketing spoločnosti
Pochopenie ako funguje každodenné vedenie spoločnosti

Ako sa môže hosťujúci podnikateľ zapojiť do
programu
Pred tým, než sa HE pustí do vypĺňania prihlášky na stránkach EYE, odporúčame pripraviť
si nasledovné:

Očakávanie od EYE programu
-

HE by si mali vopred premyslieť, aká je ich motivácia zapojiť sa do programu EYE, a
aké sú očakávania toho, čo môže hosťovanie začínajúceho podnikateľa priniesť.
HE by mali stručne opísať aktivity, ktoré očakávajú od NE vrátane toho, či sa od NE
vyžadujú špecifické zručnosti či jazyky na vykonávanie konkrétnej úlohy

Životopis
-

stručný životopis, ktorý upresňuje podnikateľské skúsenosti a pracovné pozície HE s
uvedením dátumov a miest pre každú podnikateľskú skúsenosť.
životopis by mal obsahovať roky v aktívnom podnikaní, ako aj opis predchádzajúcich
podnikateľských skúseností
životopis môže byť napísaný v jazyku akéhokoľvek členského štátu EÚ, ale
odporúčame napísať ho v anglickom jazyku

HIO - Taliansko-slovenská obchodná komora
Taliansko-slovenská obchodná komora ako lokálna sprostredkovateľská organizácia je
zodpovedná za vzťah medzi HE a NE, a je teda vždy pripravená odpovedať na akékoľvek
otázky a riešiť akékoľvek vzniknuté problémy.
HE sa na nás môže obrátiť pre pomoc s registračným procesom, pre asistenciu pri
správnom výbere NE (matchmaking), pre podporu s komunikáciou s NE či už pred začatím
pobytu, alebo v jeho priebehu.

Kancelária v Bratislave
Taliansko-Slovenská obchodná komora
Michalská 7
81101 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 541 31 290
Tel: +421 948 252 101
E-mail: info@camitslovakia.sk
E-mail: hana@camit.sk

