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Erasmus pro mladé podnikatele
Podpora podnikání 

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, jehož cílem je pomoci 
novým podnikatelům a lidem, kteří se chtějí stát podnikateli, získat dovednosti potřebné 
k vedení a rozvoji malých podniků, a to od zkušených podnikatelů v jiné zemi, s nimiž pra-
cují po dobu jednoho až šesti měsíců. Tyto výměny zlepšují know-how mladých podnikatelů 
a podporují přeshraniční přenos znalostí a zkušeností mezi podnikateli.

Příznivý vliv programu se projevuje i v tom, že podporuje inovativní podnikatelské postupy, 
vývoj nových produktů a služeb a pronikání na nové vnitrostátní trhy.

Program Erasmus pro mladé podnikatele zahájila v roce 2009 Evropská komise na základě 
podnětu Evropského parlamentu.

Erasmus pro mladé podnikatele je jedním z klíčových opatření Akčního plánu podnikání 
2020, jehož cílem je probuzení podnikatelského ducha v Evropě, pomoc novým podnikům 
v klíčových fázích životního cyklu a podpora jejich růstu. 



Erasmus pro mladé
podnikatele
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Úvodní slovo Elżbiety Bieńkowské

Malé a střední podniky představují 99,8 % podniků v Evropě a po-
dílejí se 60 % na zaměstnanosti v evropském soukromém sektoru. 
Zaslouží si naši plnou podporu. Proto jsem ráda, že vám mohu do-
poručit program financovaný Evropskou unií, který je – a to je velmi 
důležité – oceňován podnikateli samými. 

Pět let po jeho založení v roce 2009 s hrdostí slavíme program 
Erasmus pro mladé podnikatele, který je hmatatelným příspěvkem 
k podpoře podniků. Jeho koncepce je jednoduchá, a přesto účin-
ná: začínající podnikatelé se ponoří do podnikatelského světa jiné 
země EU a při tom získávají praktické zkušenosti.

Podnikatelé, kteří se výměn zúčastnili, říkají, že jejich podniky jsou 
odolnější, více rostou a vytvářejí více pracovních míst. Jak do-
kládá tato publikace, zhruba 87 % začínajících podniků založených 
účastníky programu Erasmus pro mladé podnikatele je provozová-
no i dnes, přičemž průměrná míra přežití všech začínajících podniků 
po třech letech od založení je v Evropě pouhých 57 %. Začínající 
podniky jsou kromě toho v důsledku spolupráce s jinou evropskou 
zemí aktivnější na zahraničních trzích. Ze zkušenějších podnika-
telů, kteří se programu zúčastnili, 65 % rozšířilo svou podnikatel-
skou činnost v EU nebo mimo ni a 53 % skutečně realizovalo své 
nápady a vyvinulo nové produkty nebo služby.

Uskutečnily se již 3 000 výměnných pobytů a v novém programu 
COSME jsou prostředky na podporu přinejmenším 10 000 výměn-
ných pobytů do roku 2020.

Doporučuji tento program všem potenciálním nebo novým pod-
nikatelům, zakladatelům nebo nabyvatelům podniků, protože jim 
poskytne individuální podporu a rady, jak své podniky lépe vést 
a budovat. Doporučuji jej také všem zkušeným podnikatelům. Pro 
ně představuje vynikající příležitost k rozvoji jejich podniků a k plné 
realizaci jejich potenciálu.

Elżbieta Bieńkowska 
evropská komisařka pro vnitřní trh, 
průmysl, podnikání a malé 
a střední podniky
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Úvodní slovo Richarda Webera 

Program Erasmus pro mladé podnikatele vznikl v době po celosvě-
tové finanční a hospodářské krizi jako konkrétní reakce na nedo-
statečný rozvoj podnikání v Evropě a potřebu posílit přeshraniční 
obchod a spolupráci v rámci EU. S pětiletým odstupem jej můžeme 
hodnotit kladně. Program se rozrůstá co do rozsahu – 1 000 výměn 
ročně – i co do počtu zúčastněných zemí a tím se upevňuje i jeho 
dobré jméno, zejména díky vysoké míře spokojenosti účastníků.

Výsledky studie předkládané v této publikaci ukazují, že program 
Erasmus pro mladé podnikatele přímo přispívá k oživení evropské-
ho hospodářství prostřednictvím posilování podnikatelského ducha 
a ochoty nových i stávajících podnikatelů využít příležitostí, které 
nabízí vnitřní trh. Údaje jsou povzbudivé: více než třetina účastníků, 
kteří se chtěli stát podnikateli, po absolvování výměnného pobytu 
skutečně založila vlastní podnik a většina podnikatelů nalezla ob-
chodního partnera pro spolupráci.

Erasmus pro mladé podnikatele přináší výsledky a osvědčuje se 
jako důležitý nástroj, díky němuž na trh vstupuje větší počet kva-
litnějších podnikatelů – což napomáhá ke snížení nezaměstnanosti 
v Evropě, zejména mezi mladými lidmi. Podnikání je zcela zásadním 
– často však přehlíženým – činitelem při vytváření pracovních míst 
a růstu.

Sdružení EUROCHAMBRES u tvůrců politik EU prosazovalo vytvo-
ření takového programu, a proto vznik Erasmu pro mladé podnika-
tele v roce 2009 přivítalo s radostí. Chceme i nadále podporovat 
činnost programu tím, že budeme plnit funkci podpůrného úřadu, 
a jsme přesvědčeni, že program Erasmus pro mladé podnikatele 
bude v Evropě ještě dlouhou řadu let představovat účinný nástroj 
podporující zakládání nadějných začínajících podniků a napomáhat 
vzniku společností s vysokým růstem.

Richard Weber 
předseda sdružení EUROCHAMBRES, 
Sdružení evropských obchodních 
a průmyslových komor
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PŘEHLED
Od svého vzniku v roce 2009 poskytl program Erasmus pro mladé podnikatele více než čtyřem 
tisícům podnikatelů příležitost setkat se s dalšími podnikateli z různých zemí a rozvíjet vlastní 
podnikání.

Program v kostce: 

•	 Proběhlo 2 500 výměn, jichž se zúčastnilo  
5 000 nových nebo zkušených podnikatelů.

•	 Nejvyšší počet nových podnikatelů zaznamenaly Itálie 
a Španělsko, následuje Rumunsko, Řecko a Polsko.

•	 Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Španělsko, Itálie, 
Spojené království, Německo a Belgie.

•	 Průměrná délka pobytu v zahraničí je 3,5 měsíce.

•	 Většina nových podnikatelů je mladší 40 let (89 %), 
zatímco zkušení podnikatelé jsou většinou mladší 
50 let (74 %).

•	 Třetina účastníků jsou ženy.

•	 Program je otevřen všem lidem, kteří se chtějí 
stát podnikateli – od nezaměstnaných osob nebo 
zaměstnanců až po studenty a začínající podnikatele.

•	 Téměř čtvrtina nových podnikatelů měla vlastní 
společnost už v době svého zapojení do programu 
(jeden až tři roky).

•	 I když spolupráce probíhá ve všech odvětvích, 
tři nejoblíbenější odvětví jsou zatím vzdělávání 
a odborná příprava, reklama a propagace a služby 
v oblasti architektury a stavebnictví.

Zdroj: Informace obsažené v této publikaci vychází z databáze programu a průzkumu provedeného v roce 2013 mezi 
účastníky. Více informací naleznete na adrese:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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Profesionální dráha Sébastiena Auberta začala v roce 2008 vytvořením produkční 
a distribuční společnosti Ad Astra Films se sídlem v Cannes. Jeho první film „Sud 
Danaoven“, který se natáčel v marocké poušti, se promítal na více než 50 meziná-
rodních filmových festivalech.

Sébastien se mnohému naučil sám, ale bez zkušeností v oboru a bez praxe se dopouš- 
těl řady chyb, kterým se mohl vyhnout, kdyby měl možnost být veden a podporován 
úspěšným producentem. Sébastien si také pamatuje, jak obtížné bylo získat spojení 
na klíčové lidi v odvětví.

„Postupně jsem si vytvářel vlastní síť, zdaleka jsem však ještě nebyl součástí 
exkluzivního světa filmu. Až práce s úspěšným producentem mi pomohla otevřít 
dveře a získat kontakty, které bych jinak navazoval roky,“ říká Sébastien.

Výměnný pobyt v Berlíně pomohl Sébastienovi lépe porozumět mechanismům finan-
cování, seznámit se s klíčovými lidmi ve filmovém průmyslu a zlepšit komunikační 
dovednosti, čímž svému podniku významným způsobem usnadnil uvedení na trh.

Od své účasti v programu vytvořil Sébastien řadu celovečerních filmů, včetně doku-
mentu o versailleské hudební scéně „Ztraceni ve Versailles“, zvýšil roční obrat svého 
podniku o 20 % a přijal nové zaměstnance. Velmi důležité bylo rovněž navázání 
silného partnerství s někdejším hostitelským podnikatelem, který rozšiřuje své pod-
nikání do Cannes.

„Filmový průmysl se vyznačuje konkurenčním podnikatelským prostředím. Bez 
účasti v programu a bez podpory svého hostitelského podnikatele bych nikdy 
neměl šanci setkat se s klíčovými lidmi ve filmovém průmyslu, kteří mi pomohli 
rozvinout podnikání.“

Nový podnikatel:

Sébastien Aubert
Název společnosti: Ad Astra Films
Produkty/služby: filmová tvorba
Zahájení podnikání: 2008
Počet zaměstnanců: 2
Klíčové trhy: mezinárodní rozměr
 
s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com

Cannes, Francie

PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM 
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Erasmus pro mladé podnikatele 
zkvalitňuje podnikatelské přístupy!
Erasmus pro mladé podnikatele rozvíjí podnikatelské přístupy tím, že 
podporuje lidi, kteří chtějí zahájit vlastní podnikání, a pomáhá stávají-
cím podnikatelům plně realizovat svůj potenciál v současném světovém 
hospodářství.

Téměř polovina (44 %) nových podnikatelů, kteří se zúčastnili programu, 
„vždy snila o tom stát se podnikatelem“ a 96 % z nich se domnívá, že 
program jim při uskutečňování tohoto záměru pomohl.

Jak program přispěl k uskutečnění záměru 
nových podnikatelů, kteří se jej zúčastnili

Z dlouhodobých výsledků vyplývá, že výměna před-
stavuje pro začínající podnikatele skutečně zlomový 
bod. 78 % nových podnikatelů, kteří vytvořili svou 
společnost po výměně, se domnívá, že program 
významně přispěl k naplnění jejich záměru založit 
podnik.

Zúčastnění hostitelští podnikatelé potvrzují, že pro-
gram posiluje podnikatelského ducha tím, že jim 
pomáhá rozvíjet nové nápady a rozšiřovat vlast-
ní podnikání (64 %). Většina z nich je také vedena 
snahou sdílet znalosti a zkušenosti s novými pod-
nikateli a poskytnout jim odborné vedení (62 %).



Stefan vždy toužil stát se podnikatelem. Když dospěl k závěru, že jeho zaměstnání 
v Rakousku jej nenaplňuje, rozhodl se změnit životní dráhu a jít za svým snem.

Jeho původním podnikatelským záměrem byla společnost nabízející poradenské 
služby po internetu začínajícím podnikatelům v Portugalsku a Rakousku.

Během svého výměnného pobytu v Lisabonu si brzy uvědomil, že v Portugalsku je 
řada skvělých turistických destinací, které jsou velmi často pro turisty nedostupné. 
Tehdy ho napadlo založit půjčovnu obytných automobilů, s nimiž bude možné tyto 
oblasti poznávat.

Rozhodl se zůstat v Portugalsku, společně s hostitelským podnikatelem vypracoval 
podnikatelský záměr a ještě s dalším kamarádem založil společnost Indiecampers.

Program významně přispěl k uskutečnění Stefanova záměru zahájit vlastní pod-
nikání. Poskytl mu množství příležitostí a – což je důležitější – pomohl mu nalézt 
místo v té správné mezeře na trhu.

„Erasmus pro mladé podnikatele změnil můj život! Můj podnikatelský záměr se 
zcela změnil, a když se naskytla příležitost, chopil jsem se jí!“ říká Stefan.

Nový podnikatel:

Stefan Köppl
Název společnosti: Indiecampers
Produkty/služby: služby v oblasti 
cestovního ruchu
Zahájení podnikání: 2012
Počet zaměstnanců: 2
Klíčové trhy: Portugalsko a Španělsko

stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com

Lisabon a Porto, Portugalsko

CHOPIT SE PŘÍLEŽITOSTI, 
   KDYŽ SE NASKYTNE

9

mailto:stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com


60%
69 %

65 %
60 %

46 %
Řídicí dovednosti

Marketingové dovednosti

39 %
29 %

10 %
1 %

Znalosti využití nových technologií

Administrativní dovednosti

Ostatní

Žádné

0 10 20 30 40 50 60 70

Jazykové dovednosti

Osobní dovednosti (sebevědomí, odhodlání atd.)

10

Erasmus pro mladé podnikatele vybaví 
nové podnikatele obchodními dovednostmi!
Předpokladem rozvoje podnikatelského ducha je získání potřebných dovedností, 
které umožňují manažerům malých podniků úspěšně vést a rozvíjet firmu ve 
složitém světě. 

Program Erasmus pro mladé podnikatele podporuje získávání a posilování 
širokého spektra podnikatelských dovedností a přístupů – a to jak „měkkých“, tak 
„tvrdých“ dovedností – od sebedůvěry, manažerských a administrativních doved-
ností až po odbornější dovednosti.

60 % nových podnikatelů si v rámci programu zdokonalilo řídicí schopnosti a téměř 
polovina z nich získala nové marketingové dovednosti (46 %).

Dovednosti, které noví podnikatelé získali
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Nový podnikatel:

Rimvydas Butkus
Název společnosti: Veloblic
Produkty/služby: doprava a logistika
Zahájení podnikání: 2006
Počet zaměstnanců: 9
Klíčové trhy: Litva

info@veloblic.lt
www.veloblic.lt

Klaipėda, Litva

Rimvydas je jedním z majitelů obchodu Veloblic, který nabízí cyklistické kurýrní služ-
by ve městě Klaipėda v Litvě.

Uvědomil si, že jeho podnikání má příliš sezonní charakter, a rozhodl se jej diverzifi-
kovat. Chtěl se blíže seznámit s problematikou cyklistických kurýrních a zásilkových 
služeb a vydal se do Rakouska, aby tady vyzkoušel svůj nový podnikatelský nápad 
a získal nové dovednosti v oblasti financí, marketingu a péče o zákazníky.

Díky programu mohl Rimvydas upravit svůj podnikatelský plán tak, aby lépe odpovídal 
novému trhu, na nějž mířil.

Díky lepšímu porozumění mechanismům stanovení cen za služby, novým přístupům 
k finančnímu řízení a nové strategii distribuce služeb mohl Veloblic zvýšit své příjmy 
o 10 % a najmout dva nové zaměstnance cyklisty. Veloblic je stále jedinou společ-
ností, která tuto službu v litevském městě Klaipėda nabízí.

„Pro mě bylo klíčem k úspěchu, že jsme dokázali myslet globálně a jednat lokál-
ně, pustit se do podnikání s chutí a využít zkušeností nabytých během pobytu 
v Rakousku. Získal jsem zde užitečné know-how a dovednosti pro řízení tohoto 
druhu podnikání a výměna mi rovněž pomohla dozvědět se více o cyklistické 
kultuře v západní Evropě,“ říká Rimvydas. 

VYŠŠÍ PŘÍJMY DÍKY PROGRAMU 
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Erasmus pro mladé podnikatele 
přispívá k zakládání nových podniků 
a vytváření pracovních míst!
Jedna třetina účastníků programu, kteří se chtěli stát podnikateli 
(36,5 %), založila vlastní podnik a více než polovina nových podni-
katelů (58,3 %) se domnívá, že výměna představovala pro začátek 
jejich podniku významný přínos. Vzhledem k 5% poklesu v celkovém 
zakládání podniků v Evropě v období 2009–2011 je to pozitivní a po-
vzbudivý výsledek.

Dopad na zakládání podniků a jejich rozvoj

V době hospodářské krize převyšoval růst podniků vede-
ných podnikateli, kteří se zapojili do programu, průměrný 
růst evropských mikropodniků a malých podniků. 61 % 
dotázaných nových podnikatelů a 54 % hostitelských 
podnikatelů po účasti v programu zvýšilo svůj obrat. 
56 % hostitelských podnikatelů a 30 % nových podnika-
telů navíc po výměně přijalo nové zaměstnance.

„Míra přežití“ mezi začínajícími podnikateli, kteří se zú-
častnili programu Erasmus pro mladé podnikatele, vý-
razně převyšuje průměr u malých a středních podniků 
v Evropě. 87 % nových podnikatelů, kteří se zúčastnili 
programu, po výměně stále podniká, přičemž průměrná 
míra přežití podniků po třech letech v Evropě je 57 %.



Konec pracovního poměru se pro Dimitru stal tím správným okamžikem, aby začala 
s vlastním podnikáním. Jako vystudovaná psycholožka chtěla nabízet terapeutické 
služby nezaměstnaným lidem.

Tříměsíční výměnný pobyt v jedné produkční společnosti v Nikósii (Kypr) otevřel 
Dimitře nové obzory. Osvojila si schopnosti při pořádání akcí a tvorbě videí, rozvi-
nula dovednosti v oblasti nových technologií a vybudovala si síť profesionálních 
kontaktů.

„Řecký trh je pro podnikatele velmi omezený kvůli finanční situaci v zemi. Díky 
této zkušenosti jsem však zjistila, že v zahraničí je velký trh, na který mohu 
proniknout pomocí nových technologií.“

Po návratu do Řecka, vyzbrojena velkým sebevědomím a inovativními nápady jak 
podnikat, založila Dimitra v roce 2013 společnost PSY-CHE. Společnost nabízí vir-
tuální psychologické služby prostřednictvím internetových časopisů, on-line dílen 
a akcí, které Dimitra pořádá v Aténách. Zaměstnala jednoho pracovníka a nyní se 
chystá rozšířit své služby i na Kypr.

Dimitra dokázala uskutečnit své plány – od dobrého nápadu až po vlastní založení 
podniku. Její podnikání se dobře rozvíjí a Dimitra připravuje řadu dalších projektů, od 
pořádání akcí v regionu a tvorby videí až po vydání knihy!

Nový podnikatel:

Dimitra Didangelou
Název společnosti: PSY-CHE
Produkty/služby: psychologie
Zahájení podnikání: 2013
Počet zaměstnanců: 1
Klíčové trhy: Řecko a Kypr

didaggelou@yahoo.gr
www.psy-che.gr

Pelion, Řecko

NIKDY SE NEVZDÁVAT SVÝCH SNŮ  
   A VŽDY SE DÍVAT DOPŘEDU!
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Erasmus pro mladé podnikatele posiluje 
už existující podniky pomocí nových nápadů!
V porovnání s průměrem v EU jsou zúčastněné podniky aktivnější při vývoji nových pro-
duktů a služeb. Nové produkty nebo služby vyvinulo 53 % hostitelských podnikatelů 
a 73 % nových podnikatelů, přičemž v období 2007–2010 tak v EU učinilo 35 % malých 
a středních podniků.

Většina nových podnikatelů (81 %) v průběhu své výměny nalezla nové potenciální podni-
katelské příležitosti a polovina z nich našla partnera pro odbyt svých produktů nebo služeb 
nebo pro nákup produktů a služeb. 

Dovednosti, které noví podnikatelé získali Pro hostitelské podnikatele představuje program 
nízkorizikovou experimentální platformu, která 
jim umožní prověřit možnosti rozšíření podnikání. 
60 % z nich nalezlo v rámci programu nové ná-
pady a seznámilo se s novými technikami, z nichž 
některé zúročili v podobě nových produktů nebo 
služeb. Jedním z bezprostředních pozitivních do-
padů je, že více než polovina z těchto podnikatelů 
zvýšila svůj obrat.



Sdílení podnikatelských znalostí prostřednictvím reálných zkušeností je zásadní pro 
Tima Lagerpusche, který má vlastní firmu od roku 2006 a v roce 2012 se stal spolu-
zakladatelem společnosti SugarTrends – internetového tržiště nabízejícího produkty 
z místních obchodů po celém světě.

Díky výměně v programu Erasmus pro mladé podnikatele mohla firma SugarTrends 
přepracovat svůj podnikatelský plán a novou internetovou marketingovou strategii 
a získat z toho prospěch. Tím se výrazně zvýšila viditelnost jeho podnikání a do 
tržiště se zapojilo přibližně 35 nových místních obchodů, díky čemuž hned zpočátku 
vzrostly tržby o 300 %.

„Nový podnikatel Diogo Cruz z Lisabonu v Portugalsku měl podnikatelské 
schopnosti a dovednosti, které jsme hledali, abychom mohli naše podnikání 
dále rozvíjet. Navíc jako absolvent oboru podnikání a inženýrství byl nejlepším 
kandidátem pro tento úkol,“ říká Tim.

Svěží nápady tohoto nového partnera výrazně přispěly k rozvoji Timova podnikání 
vytvářením spolehlivých obchodních procesů a vývojem nových IT systémů na pod-
poru každodenní činnosti. Plodná spolupráce výměnou neskončila a oba podnikatelé 
se společně podílejí na rozvoji společnosti SugarTrends a její přeměně na globální 
podnik.

Hostitelský podnikatel:

Tim Lagerpusch
Název společnosti: SugarTrends
Produkty/služby: internetové tržiště
Zahájení podnikání: 2012
Počet zaměstnanců: 9
Klíčové trhy: mezinárodní maloobchod

tim.lagerpusch@sugartrends.com
www.sugartrends.com

Kolín, Německo

MYSLET LOKÁLNĚ, 
  JEDNAT GLOBÁLNĚ!
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Hostitelský podnikatel – rozšíření 
činnosti i na zahraniční trhy

Erasmus pro mladé podnikatele otevírá 
nové trhy!
90 % nových podnikatelů získalo v rámci programu během výměny znalosti o no-
vých trzích. Navíc 80 % nových podnikatelů vytvořilo širokou škálu mezinárodních 
kontaktů a rozšířilo své obchodní sítě. Někteří rovněž rozšířili své obchodní aktivity 
do dalších zemí.

Díky spolupráci s partnery z jiných zemí téměř dvě třetiny hostitelských podni-
katelů (65 %) – počet výrazně převyšující evropský průměr – rozšířily po výměně 
svou činnost na jiné vnitrostátní trhy, z toho čtvrtina pak nadále působí právě 
v zemi hostujícího podnikatele.



Podnik Elettrofaenza (Itálie) původně nabízel provozní a technické služby ve sta-
vebnictví. V průběhu let se rozrostl a od roku 2010 se specializuje na energii 
z obnovitelných zdrojů. 

V roce 2011 zpomalení italské ekonomiky omezilo domácí podnikatelské možnosti, 
a tak se majitel Pier Giorgio Fontana rozhodl hledat nové trhy za hranicemi země. 

Jelikož Pier Giorgio věděl, že program Erasmus pro mladé podnikatele nabízí plat-
formu pro vyhledávání podnikatelských příležitostí v zahraničí, přihlásil se do něj 
a pak náhodou objevil profil třicetileté rumunské podnikatelky Aliny Daniely Popové. 

Podnikatelské partnerství s Alinou se ukázalo jako velká příležitost pro vstup na ros-
toucí trh s energií z obnovitelných zdrojů v Rumunsku. Jelikož oba podnikatelé měli 
stejné zájmy, rozhodli se rozvíjet své podnikatelské činnosti v Rumunsku společně.

„Pro malý podnik, jako je ten můj, je velmi těžké vstoupit na zahraniční trhy, 
zvláště když nevládneme místním jazykem, nemáme kontakty a když nám ome-
zené finanční zdroje neumožňují investovat. Pomoc nového partnera byla v tomto 
případě zásadní,“ říká Pier Giorgio.

Po výměnném pobytu Pier Giorgio a Alina založili společný podnik v oblasti fotovol-
taických elektráren: Elettrofaenza dodává materiály a technologické know-how do 
Rumunska a Alinina nová společnost nabízí služby technického poradenství ohledně 
energetické účinnosti a poskytuje kvalifikované techniky, když je třeba instalovat 
zvláštní zařízení. Tímto způsobem jsou s to dodat zákazníkovi úplný produkt.

Výměnný pobyt pomohl Pieru Giorgiovi vstoupit na nový trh v jiné zemi EU a přispěl 
k vytvoření nového podniku a v důsledku toho i nových pracovních míst v Rumunsku.

Hostitelský podnikatel:

Pier Giorgio Fontana
Název společnosti: Elettrofaenza
Produkty/služby: energie
Zahájení podnikání: 1992
Počet zaměstnanců: 4
Klíčové trhy: Itálie, Rumunsko

elettrofaenza@elettrofaenza.it 
www.elettrofaenza.it 

Faenza (RA), Itálie

PRONIKAT NA TRHY S ENERGIÍ VYTVÁŘENÍM
 PEVNÝCH PODNIKATELSKÝCH PARTNERSTVÍ
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Erasmus pro mladé podnikatele 
Síť kontaktních míst podle vašich potřeb
Program Erasmus pro mladé podnikatele je provozován na místní úrovni prostřednictvím podpůrných organizací 
(např. obchodních a průmyslových komor, center pro začínající podnikatele, podnikatelských inkubátorů atd.). Tato 
kontaktní místa jsou vybírána Evropskou komisí a provází podnikatele během celé výměny. 

Více informací o programu a o kontaktních místech najdete na internetových stránkách:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Činnost místních kontaktních míst je koordinována na evropské úrovni podpůrnou kanceláří programu.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Tato publikace byla vypracována pro Evropskou komisi. Odráží však 
pouze názory autorů a Komise nenese odpovědnost za způsob využití 
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