Comunicat de Presă
Cluj-Napoca, 19 februarie 2009

Se lansează „Erasmus pentru tinerii antreprenori”
Un nou program de schimb de experienţă pentru tinerii antreprenori

Tinerii antreprenori europeni vor avea ocazia să lucreze timp de cel mult şase luni în cadrul unei
companii europene cu experienţă pentru a învăţa cum să-şi dezvolte propria afacere. Acesta este
conceptul noului program de schimb de experienţă, „Erasmus pentru tinerii antreprenori”, finanţat de
către Uniunea Europeană şi lansat astăzi în toate cele 27 state membre.
Programul vizează stimularea antreprenoriatului, a competitivităţii, a internaţionalizării şi a dezvoltării
companiilor mici sau mijlocii (IMM-uri) la început de drum sau deja pornite prin transferul de cunoştinţe
dinspre antreprenori cu experienţă spre noii antreprenori.
„Întocmai programului Erasmus pentru studenţi, care s-a bucurat de succes, Erasmus pentru Tinerii
Antreprenori vizează întărirea legăturilor şi a înţelegerii între cetăţenii europeni. Mai mult, acest
program va promova spiritul întreprinzător pe continentul nostru şi va contribui la crearea unor
companii tot mai puternice – un beneficiu vital în lupta împotriva actualei crize economice,” a spus
Mauve Rute, Director de Promovare a competitivităţii IMM-urilor din cadrul Comisiei Europene.

Pentru cine este acest program?
Erasmus pentru Tinerii Antreprenori vizează Noii Antreprenori şi Antreprenorii Gazdă.
Noii
Antreprenori (NA) sunt consideraţi aceia care se gândesc serios să îşi lanseze propria afacere sau
care deja şi-au lansat propria afacere în ultimii trei ani. Antreprenorii gazdă trebuie sa deţină sau să
administreze un IMM în Uniunea Europeană. Şi unii, şi ceilalţi, pot proveni din orice domeniu de
activitate.
Noul antreprenor va dobândi, cu ajutorul antreprenorului cu experienţă, cunoştinţe relevante privind
înfiinţarea companiei şi administrarea ei, contribuind în acelaşi timp la derularea afacerii
acestuia/acesteia prin munca sa, idei şi viziuni noi

Cum funcţionează programul?
Alegerea antreprenorilor gazdă se realizează cu ajutorul a mai bine de 100 de organizaţii intermediare
(OI), competente în furnizarea de sprijin în afaceri (ex. Camere de Comert, centre de consiliere pentru
demararea unei afaceri, ş.a.) provenind din toate statele membre. Activitatea OI este coordonată de
EUROCHAMBRES, Asociatia Europeană a Camerelor de Comerţ şi Industrie, ce deţine rolul de Birou
de Asistenţă al programului.

Pagina 1 din 2

Erasmus pentru tineri antreprenori este finanţat de Uniunea Europeană şi activează în întreaga Europă cu sprijinul a mai mult de100
de organizaţii intermediare (OI), competente în furnizarea de sprijin în afaceri (ex. Camere de Comert, centre de consiliere pentru
demararea unei afaceri, ş.a.). Activităţile sunt coordonate lanivel european de către EUROCHAMBRES, Asociatia Europeană a
Camerelor de Comerţ şi Industrie, ce deţine rolul de Birou de Asistenţă al programului.

Atât noii antreprenori cât şi cei cu experienţă pot aplica pentru program prin intermediul paginii web
www.erasmus-entrepreneurs.eu şi astfel vor intra in contact cu Organizaţia intermediară cu care
doresc sa colaboreze. Ulterior, această organizaţie va mijloci identificarea companiei partenere. Odată
ce părţile implicate vor cădea de acord asupra detaliilor cu privire la vizita (planul de lucru, atribuţii,
responsabilităţi etc.), schimbul de experienţă poate demara.
Noii Antreprenori au dreptul sa primească din partea UE o contribuţie financiară pentru acoperirea
costurilor de transport şi cazare. În perioada 2009 – 2010, vor fi organizate 870 de vizite iar
înregistrarea trebuie finalizată până în decembrie 2009.
Asociatia Institutul Postliceal „Phoenix” din Cluj-Napoca are calitate de OI de trimitere in cadrul
consortiului „ Antreprenori Europeni” (EE) si urmeaza sa mijloceasca trimiterea unui numar de 40 de
tineri antreprenori ( fara limita de varsta) in stagiu pe o perioada de 3 luni, 20 in cadrul consortiului, in
UK si 20 prin colaborare cu alte consortii la nivel european.

Context – Antreprenoriatul în Europa
La ora actuală Europa nu îşi exploatează la maxim potenţialul antreprenorial şi apare necesitatea de a
încuraja mai mulţi oameni să devină antreprenori. 51% din tinerii europeni ar fi interesaţi să urmeze
calea antreprenoriatului, dar prea puţini dintre ei îşi pun planurile în practică.
Cei care totuşi o fac, au tendinţa de a se menţine în graniţele pieţei naţionale mai degrabă decât să
exploateze oportunităţi comerciale în alte zone ale UE sau mai departe. Doar 8% din IMM-uri îşi
exportă produsele şi serviciile pe piaţa europeană.
„Erasmus pentru Tinerii Antreprenori” reprezintă un răspuns inovator la provocarea dublă reprezentată
de nevoia de stimulare a antreprenoriatului şi de încurajare a cooperării economice transfrontaliere.
Noii antreprenori vor avea de câştigat competenţe şi perspective care se vor dovedi de nepreţuit în
perioada de început a afacerii, crescând activitatea transfrontalieră potenţială şi, astfel, probabilitatea
succesului,” a declarat Ben Butters, Director cu Afaceri Europene în cadrul EUROCHAMBRES.
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