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Erasmus for unge iværksættere
Støtte til iværksætteri 

Erasmus for unge iværksættere er et internationalt udvekslingsprogram, der skal hjælpe 
nye og spirende iværksættere med at få de færdigheder, som de skal bruge for at drive en 
mindre virksomhed og få den til at vokse, via samarbejde med en erfaren iværksætter fra 
et andet land i en til seks måneder. Det øger deres knowhow og fremmer overførsel af viden 
og erfaringer mellem iværksættere hen over grænserne.

Programmet har haft positive virkninger ved at stimulere nyskabende forretningspraksis, 
udvikle nye produkter og tjenesteydelser og ekspansion til nye nationale markeder.

Erasmus for unge iværksættere blev startet i 2009 af Europa-Kommissionen på Europa- 
Parlamentets initiativ.

Erasmus for unge iværksættere er en af nøgleaktionerne i handlingsplanen for iværksæt-
terkultur 2020, som skal skabe iværksætterånd i Europa, støtte nye virksomheder i  afgørende 
faser i deres livsforløb og hjælpe dem med at vokse.



Erasmus for unge
Iværksættere
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Forord ved Elżbieta Bieńkowska

Små og mellemstore virksomheder udgør 99,8 % af virksomhe
derne i Europa og bidrager med 60 % af beskæftigelsen i den 
 private sektor. De fortjener al den støtte, vi kan give dem. Det 
glæder mig derfor at kunne anbefale et EUfinansieret program, 
som frem for alt er højt værdsat af iværksætterne selv.

Det er med stolthed, at vi fem år efter dets oprettelse i 2009 kan 
fejre programmet Erasmus for unge iværksættere, som er med til 
at fremme virksomheder på en håndgribelig måde. Konceptet er 
enkelt og dog stærkt: Spirende iværksættere får praktisk erfaring, 
mens de er integreret i et andet EUlands virksomhedsmiljø.

Iværksættere, der har deltaget i udvekslingerne, beretter, at deres 
virksomheder er mere modstandsdygtige, vokser mere og  skaber 
flere jobs. Som det fremgår af brochuren, er omkring 87 % af de 
nye virksomheder, der blev startet af tidligere deltagere i Erasmus 
for unge iværksættere, stadig aktive, mens den gennemsnitlige 
overlevelsesrate i Europa efter tre år kun er på 57 %. Efter at have 
samarbejdet med en iværksætter fra et andet europæisk land er 
de desuden også mere aktive på udenlandske markeder. 65 % af 
de erfarne iværksættere, som har deltaget i programmet, har udvi
det deres virksomhed i eller uden for EU, og 53 % har faktisk taget 
nye idéer til sig for at udvikle nye produkter eller tjenesteydelser 
efter deres deltagelse.

3 000 udvekslinger har allerede fundet sted, og det nye Cosme 
program har ressourcer til at støtte mindst 10 000 udvekslinger 
inden 2020.

Jeg anbefaler dette program til alle potentielle eller nye iværksæt
tere, hvad enten de grundlægger eller overtager en virksomhed. 
Det vil give dem individuel støtte og rådgivning om, hvordan de 
bedst driver deres virksomhed og får den til at vokse.

Jeg anbefaler det også til alle erfarne virksomhedsejere. Det  giver 
dem en glimrende lejlighed til at udvikle og udvide deres virk
somhed og udnytte deres fulde potentiale.

Elżbieta Bieńkowska 
EUkommissær for 
det indre marked, erhvervspolitik, 
iværksætteri og SMV’er
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Forord ved Richard Weber 

Erasmus for unge iværksættere blev iværksat i kølvandet på den 
globale finansielle og økonomiske krise som et konkret middel til 
at afhjælpe manglen på iværksætteri i Europa og dække behovet 
for handel og samarbejde hen over grænserne i EU. Fem år senere 
er vurderingen positiv. Programmet vokser, idet der nu organiseres 
1 000 udvekslinger om året med stadigt flere deltagerlande, og får 
et bedre og bedre ry, især på grund af den høje grad af tilfredshed 
blandt deltagerne.

Resultaterne af den undersøgelse, der præsenteres i denne 
brochure, viser, at Erasmus for unge iværksættere bidrager direkte 
til at sætte ny gang i den europæiske økonomi ved at stimulere 
iværksætterånden og åbne nye og etablerede iværksætteres øjne 
for mulighederne på det indre marked. Tallene er opmuntrende. Over 
en tredjedel af de deltagende spirende iværksættere har startet 
egen virksomhed efter udvekslingen, og de fleste iværksættere har 
fundet en forretningspartner at gå sammen med.

Erasmus for unge iværksættere leverer resultater og har vist sit 
værd som redskab til at få flere og bedre iværksættere i gang — 
og bidrager dermed til at nedbringe arbejdsløsheden i Europa, især 
blandt de unge. Iværksætteri er en afgørende, men ofte overset 
ingrediens i opskriften på at skabe beskæftigelse og vækst.

EUROCHAMBRES havde søgt at overbevise de politiske 
beslutningstagere i EU om, at de skulle starte et sådant program, 
og var begejstrede, da Erasmus for unge iværksættere blev 
oprettet i 2009. Vi viser vort fortsatte engagement i programmet 
ved at fungere som støttekontor, og vi har fuld tiltro til, at Erasmus 
for unge iværksættere bliver et effektivt redskab til at få lovende 
nye virksomheder i gang og til at bistå virksomheder i hurtig vækst 
i Europa i mange år fremover.

Richard Weber 
Direktør for EUROCHAMBRES 
Den Europæiske Sammenslutning 
af Handels og Industrikamre
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OVERSIGT

Siden starten i 2009 har Erasmus for unge iværksættere givet over 4 000 iværksættere lejlighed til 
at møde en anden iværksætter fra et andet land og udvikle deres virksomheder.

Programmet i en nøddeskal: 

• 2 500 udvekslinger er gennemført med deltagelse af 
5 000 nye eller erfarne iværksættere.

• Italien og Spanien har registreret det største an-
tal nye iværksættere foran Grækenland, Polen og 
Rumænien.

• De mest populære bestemmelsessteder er Belgien, 
Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland. 

• Gennemsnitligt varer opholdet i udlandet  
3,5 måneder.

• De fleste nye iværksættere er under 40 år gamle 
(89 %), mens de erfarne iværksættere oftest er 
under 50 (74 %).

• En tredjedel af deltagerne er kvinder.

• Programmet er åbent for alle spirende iværksættere, 
uanset om de er arbejdsløse, i job, studerende eller 
nyetablerede iværksættere.

• Næsten en fjerdedel af de nye iværksættere havde 
allerede haft egen virksomhed i et til tre år, da de 
kom med i programmet.

• Der er samarbejde i alle sektorer, men de tre hidtil 
mest populære er uddannelse, reklame og bygge- og 
anlægssektoren.

Kilde:  Oplysningerne i denne brochure er hentet fra programmets database og en undersøgelse foretaget blandt 
 deltagerne i 2013. Yderligere oplysninger findes på:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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Sébastien Auberts karriere begyndte i 2008 med oprettelsen af Ad Astra Films, et 
produktions- og distributionsselskab i Cannes. Hans første film, Danaidernes Kar, der 
blev optaget i ørkenen i Marokko, blev vist på over 50 internationale filmfestivaler.

Sébastien lærte en masse på egen hånd, men da han ikke havde erfaring fra branchen 
eller praktisk feltarbejde, begik han fejltagelser, han kunne have undgået, hvis han 
havde haft en succesfuld producer som vejleder og støtte. Sébastien husker også, 
hvor svært det var at få kontakt med de rette folk i filmbranchen.

»Jeg opbyggede langsomt mit eget netværk, men jeg var stadig langt fra at 
blive en del af den eksklusive filmverden. Samarbejdet med en succesfuld pro-
ducer var med til at åbne døre og skabe forbindelser, det ville have taget mig år 
at få i stand,« fortalte Sébastien.

Under udvekslingen i Berlin lærte Sébastien mere om finansieringsmekanismer, 
mødte vigtige filmfolk og blev bedre til at kommunikere, hvilket var vigtigt for 
markedsføringen af hans firma.

Efter at have deltaget i programmet har Sébastien været med i en række film-
produktioner, blandt andre dokumentarfilmen om musikscenen i Versailles, »Lost 
in Versailles«, øget sin virksomheds årlige omsætning med 20 % og ansat nye 
folk. Det allervigtigste er, at han har skabt et stærkt partnerskab med sin værts- 
iværksætter, som nu udvider sine aktiviteter i Cannes.

»Der er hård konkurrence i filmbranchen. Uden at have været med i program-
met og uden støtten fra min værtsiværksætter havde jeg aldrig fået mulighed 
for at møde de vigtige folk i filmbranchen, der hjalp mig med at få gang i min 
virksomhed.«

Ny iværksætter:

Sébastien Aubert
Virksomhedens navn: Ad Astra Films
Produkter/tjenesteydelser: Filmprodu k- 
tion
Startår: 2008
Antal beskæftigede: 2
Vigtige markeder: Internationalt

s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com

Cannes, Frankrig

GENNEM TRÆNGSLER 
    TIL STJERNERNE
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Erasmus for unge iværksættere 
styrker iværksætterånden
Erasmus for unge iværksættere styrker iværksætteri ved at støtte folk, der 
vil starte egen virksomhed, og hjælpe eksisterende iværksættere med at 
udnytte deres fulde potentiale i vore dages globale økonomi.

Næsten halvdelen (44 %) af de nye iværksættere, der har deltaget i pro-
grammet, »havde altid drømt om at blive iværksætter«, og 96 % siger, at 
programmet har styrket deres ønske om at blive iværksættere.

Bidrager til nye deltageres ønske 
om at blive iværksættere

De langsigtede resultater viser, at udvekslingen er et 
reelt vendepunkt for virksomhedsstartere. 78 % af 
de nye iværksættere, der startede egen virksomhed 
efter udvekslingen, mener, at programmet bidrog 
betydeligt til deres ønske om at starte for sig selv.

De deltagende værtsiværksættere bekræfter, at 
ordningen styrker iværksætterånden ved at hjælpe 
folk med at udvikle nye idéer og udvide deres 
virksomhed (64 %). De fleste af dem er desuden 
drevet af et ønske om at dele viden og erfaringer med 
en ny iværksætter og fungere som mentor (62 %).



Stefan havde altid drømt om at blive iværksætter. Der var ikke meget udfordring 
i hans job i Østrig mere, så han besluttede at lægge stilen om og lave noget, han 
selv syntes var spændende.

Oprindelig var hans forretningsidé at starte en konsulentvirksomhed på nettet, som 
skulle hjælpe nye iværksættere i Portugal og Østrig.

Under sin udveksling i Lissabon opdagede han, at der er masser af turistmål i Por-
tugal, som folk meget ofte slet ikke har adgang til. Pludselig gik det op for ham, 
at han kunne starte et firma med udlejning af autocampere til folk, så de kunne 
udforske hele landet!

Han besluttede sig til at blive i Portugal og udviklede i samarbejde med værts- 
iværksætteren sin forretningsidé og grundlagde virksomheden Indiecampers sam-
men med en ven.

Programmet var kraftigt medvirkende til, at Stefan fik lyst til at starte sin egen virk-
somhed. Det gav ham et væld af muligheder, og som det allervigtigste fik det ham 
ind i den rigtige niche på markedet.

»Erasmus for unge iværksættere ændrede mit liv! Min forretningsidé blev en 
helt anden, og da jeg fik chancen, greb jeg den!« fortalte Stefan.

Ny iværksætter:

Stefan Köppl
Virksomhedens navn: Indiecampers
Produkter/tjenesteydelser: Turisme- 
t jenester
Startår: 2012
Antal beskæftigede: 2
Vigtige markeder: Portugal og Spanien

stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com

Lissabon og Porto, Portugal

GRIB MULIGHEDEN, 
  NÅR DEN BYDER SIG
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Erasmus for unge iværksættere giver nye 
iværksættere erhvervskompetencer
Ledere af små virksomheder skal ud over deres ihærdighed som iværksættere 
have de nødvendige færdigheder for at kunne drive og udvikle deres virksomhed 
i en kompleks verden.

Med hjælp fra Erasmus for unge iværksættere kan de erhverve og styrke en 
lang række iværksætterfærdigheder og -holdninger, lige fra selvtillid, ledelse og 
 administration til mere tekniske færdigheder.

60 % af programmets nye iværksættere afpudser deres ledelsesfærdigheder, 
og næsten halvdelen af dem (46 %) tilegner sig ny markedsføringskompetence.

Færdigheder, som nye iværksættere tilegner sig
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Ny iværksætter:

Rimvydas Butkus
Virksomhedens navn: Veloblic
Produkter/tjenesteydelser: Transport og 
logistik
Startår: 2006
Antal beskæftigede: 9
Vigtige markeder: Litauen

info@veloblic.lt
www.veloblic.lt

Klaipėda, Litauen

Rimvydas er medejer af firmaet Veloblic, som tilbyder cykelbudstjenester i byen 
Klaipėda i Litauen.

Det gik op for ham, at virksomheden var for sæsonbetonet, og han besluttede 
at blive mere alsidig. Han ville gå ind i branchen for cykelkurértjenester og post-
besørgelse og tog til Østrig for at afprøve sin nye forretningsidé og få nye fær-
digheder inden for finans, marketing og kundepleje.

Takket være programmet afpassede Rimvydas sin forretningsplan efter det nye 
marked, han ville ind på.

Med en bedre forståelse for prisfastsættelse, nye tilgange til finansiel forvaltning 
og et nyt fokus på strategier for servicedistribution øgede Veloblic sin omsætning 
med 10 % og ansatte to nye bude. Virksomheden er fortsat den eneste, der tilbyder 
denne form for service i byen Klaipėda.

»For mig var nøglen til succes at tænke globalt og handle lokalt, at starte virk-
somheden for fuld kraft og bruge den erfaring, jeg fik under mit ophold i Østrig. 
Jeg fik nyttig viden og færdigheder til at styre denne form for virksomhed, og 
jeg lærte også mere om cykelkulturen i Vesteuropa,« fortalte Rimvydas. 

STØRRE INDTJENING 
 TAKKET VÆRE PROGRAMMET

mailto:info@veloblic.lt
www.veloblic.lt


36%
36%

30%
56%

61%

NI
Oprettede

virksomheder

VI
Nye ansatte 

NI
Øget omsætning 

54%VI
Øget omsætning 

0 10 20 30 40 50 60 70

NI
Nye ansatte

NI= ny iværksætter
VI= værtsiværksætter

12

Erasmus for unge iværksættere er 
med til at skabe nye virksomheder 
og jobs
En tredjedel af de spirende iværksættere, som har deltaget i pro-
grammet (36,5 %), er startet for sig selv, og over halvdelen af de nye 
iværksættere (58,3 %) siger, at udvekslingen ydede et positivt bidrag 
til starten af deres virksomhed. Det er et positivt og opmuntrende re-
sultat i betragtning af det samlede fald på 5 % i antallet af oprettede 
virksomheder i Europa fra 2009-2011.

Virkning for oprettelse og udvikling af virksomheder

Iværksættere, der har deltaget i programmet, har 
oplevet en større vækst end de gennemsnitlige 
europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder i 
løbet af den økonomiske krise. 61 % af de adspurgte nye 
iværksættere og 54 % af værtsiværksætterne øgede 
deres omsætning efter at have været med i programmet. 
Desuden ansatte 56 % af værtsiværksætterne og 
30 % af de nye iværksættere nye medarbejdere efter 
udvekslingen.

Nyetablerede iværksættere, der havde deltaget i 
Erasmus for unge iværksættere, havde langt højere 
overlevelsesrater end gennemsnitlige europæiske 
små og mellemstore virksomheder. Mens 87 % af de 
nye iværksættere fra programmet stadig har deres 
virksomhed efter udvekslingen, er den gennemsnitlige 
overlevelsesrate for virksomheder i Europa på 57 % 
efter tre år.



Da Dimitras ansættelseskontrakt udløb, var tiden inde for hende til at starte 
egen virksomhed. Hun var uddannet psykolog og ville tilbyde arbejdsløse kon-
sultationer.

Tre måneders udveksling i en produktionsvirksomhed i Nicosia på Cypern gav Dimitra 
et helt nyt syn på tilværelsen. Hun lærte at organisere arrangementer og producere 
videoklip, blev bedre til ny teknologi og opbyggede et netværk af faglige kontakter.

»Det græske marked er næsten lukket land for iværksættere på grund af lan-
dets økonomiske situation. Nu har jeg opdaget, at der er stort marked i udlan- 
det, som jeg kan nå ud på ved hjælp af ny teknologi.«

Dimitra vendte tilbage til Grækenland fuld af selvtillid og nye idéer til sin virk-
somhed og åbnede PSY-CHE i 2013. Firmaet tilbyder virtuelle psykologiske konsul-
tationer gennem webmagasiner, onlineworkshops og arrangementer, som Dimitra 
afholder i Athen. Hun har ansat en medarbejder og vil nu udvide sine tjenester til 
at omfatte Cypern.

Det startede som en god idé til en konkret virksomhed, og det lykkedes for Dimitra 
at føre planen ud i livet. Firmaet klarer sig godt og har en række projekter i kikkerten, 
f.eks. afholdelse af lokale arrangementer, produktion af videoklip og udgivelse af 
en bog!

Ny iværksætter:

Dimitra Didangelou
Virksomhedens navn: PSY-CHE
Produkter/tjenesteydelser: Psykologi
Startår: 2013
Antal beskæftigede: 1
Vigtige markeder: Cypern og  
Grækenland

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

Pelion, Grækenland

OPGIV ALDRIG DINE 
  DRØMME OG SE ALTID FREMAD

13

mailto:didaggelou@yahoo.gr
http://www.psy-che.gr


60%
60%

50%
37%
35%

8%
3%

0 10 20 30 40 50 60

Nye idéer/teknikker til min
virksomhed 

Personlige færdigheder

Adgang til et nyt marked

Ny forretningspartner

Andet

Ingen 

14

Erasmus for unge iværksættere styrker 
 eksisterende virksomheder gennem nye idéer
De deltagende virksomheder er forholdsvis mere aktive end EU-gennemsnittet, når det 
gælder om at udvikle nye produkter og tjenesteydelser. 53 % af værtsiværksætterne og 
73 % af de nye iværksættere udviklede nye produkter eller tjenesteydelser, mod 35 % af 
alle SMV’er i EU fra 2007-2010.

Størstedelen af de nye iværksættere (81 %) fandt nye forretningsmuligheder, og halvdelen 
fandt en partner at sælge deres produkter eller tjenesteydelser til eller at købe af under 
deres ophold.

Færdigheder, som nye iværksættere tilegner sig Værtsiværksættere bruger programmet som plat-
form for eksperimenter i mulig forretningsudvi-
delse uden større risici. 60 % af dem fik nye idéer 
eller teknikker, hvoraf nogle blev omsat i nye pro-
dukter eller tjenesteydelser. En af de øjeblikkelige 
positive virkninger er, at over halvdelen af disse 
iværksættere øgede deres omsætning.



For Tim Lagerpusch er det afgørende at udveksle viden om iværksætteri. Han har 
haft egen virksomhed siden 2006 og blev i 2012 medstifter af SugarTrends, et 
onlinemarked for varer fra lokale forretninger i hele verden.

Takket være Erasmus for unge iværksættere fik SugarTrends udarbejdet en ny for-
retningsplan og en ny strategi for onlinemarketing. Det gjorde virksomheden langt 
mere synlig og fik omkring 35 nye lokale forretninger med på markedet. Omsæt-
ningen steg hurtigt med 300 %.

»Den nye iværksætter Diogo Cruz fra Lissabon i Portugal havde de færdigheder 
og evner, vi skulle bruge for at udvikle vores virksomhed yderligere. Da han 
oven i købet var uddannet inden for virksomhedsledelse og teknik, var han den 
bedste kandidat til jobbet,« fortalte Tim.

Den nye partners friske idéer var kraftigt medvirkende til, at Tims virksomhed 
 udviklede sig gennem solide forretningsmetoder og udvikling af nye IT-systemer 
til støtte for den daglige drift. Det frugtbare samarbejde stoppede ikke, da udveks- 
lingen var ovre. De to iværksættere arbejder stadig på at gøre SugarTrends til et 
globalt foretagende.

Værtsiværksætter:

Tim Lagerpusch
Virksomhedens navn: SugarTrends
Produkter/tjenesteydelser: Online-
marked
Startår: 2012
Antal beskæftigede: 9
Vigtige markeder: International 
 detailhandel

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

Köln, Tyskland

TÆNK LOKALT,
  OPTRÆD GLOBALT
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Værtsiværksættere, som er gået 
ind på andre landes markeder

Erasmus for unge iværksættere åbner 
nye markeder
90 % af programmets nye iværksættere fik kendskab til nye markeder under 
udvekslingen. Desuden fik 80 % af de nye iværksættere en lang række interna-
tionale kontakter og udvidede deres forretningsnetværk. Nogle udvidede også 
deres forretningsaktiviteter til andre lande.

Ved at gå sammen med partnere fra andre lande udvider næsten to tredjedele 
af værtsiværksætterne (65 %), langt flere end det europæiske gennemsnit, deres 
aktiviteter til andre nationale markeder efter udvekslingen. En fjerdedel af dem 
går direkte ind og arbejder i den besøgende iværksætters hjemland.



Elettrofaenza fra Italien, der blev grundlagt i 1992, tilbød oprindeligt driftstjeneste- 
ydelser og tekniske tjenesteydelser inden for bygge- og anlægssektoren. Virksom-
heden voksede med årene og har siden 2010 specialiseret sig i vedvarende energi.

Nedgangen i 2011 i den italienske økonomi forringede de indenlandske forretnings- 
muligheder, så ejeren, Pier Giorgio Fontana, besluttede at orientere sig mod udlan-
det i jagten på nye markeder.

Da Pier Giorgio vidste, at programmet Erasmus for unge iværksættere tilbød en 
platform for udforskning af internationale forretningsmuligheder, ansøgte han om 
ordningen og fandt frem til profilen for Alina Daniela Pop, en 30-årig rumænsk 
iværksætter.

Et forretningspartnerskab med Alina viste sig at være en fremragende mulighed for 
at trænge ind på det voksende marked for vedvarende energi i Rumænien. Begge 
iværksættere besluttede at samarbejde om udviklingen af virksomhedernes aktivi-
teter i Rumænien, da de havde de samme fælles interesser.

»Det er meget svært for en lille virksomhed som min at trænge ind på nye 
udenlandske markeder, specielt når vi ikke behersker det lokale sprog, ikke har 
nogen forbindelser, og når de begrænsede finansielle ressourcer ikke tillader 
os at investere. I dette tilfælde var hjælpen fra en ny iværksætter afgørende,« 
sagde Pier Giorgio.

Efter udvekslingen oprettede Pier Giorgio og Alina et joint venture-selskab in-
den for solcelleanlæg. Elettrofaenza leverer materialer og teknologisk knowhow i 
Rumænien, og Alinas nye virksomhed tilbyder teknisk rådgivning i forbindelse med 
energieffektivitet og skaffer teknisk kvalificerede arbejdstagere, når der er brug for 
særlige fabriksinstallationer: På denne måde kan de levere et fuldstændigt produkt 
til kunden.

Udvekslingen hjalp Pier Giorgio med at trænge ind på et nyt marked i et andet EU-
land og bidrage til oprettelsen af en ny virksomhed og dermed nye jobs i Rumænien.

Værtsiværksætter:

Pier Giorgio Fontana
Virksomhedens navn: Elettrofaenza
Produkter/tjenesteydelser: Energi
Startår: 1992
Antal beskæftigede: 4
Vigtige markeder: Italien og 
Rumænien

elettrofaenza@elettrofaenza.it 
www.elettrofaenza.it

Faenza (RA), Italien

SOLIDE VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER GØR DET 
NEMMERE AT TRÆNGE IND PÅ ENERGIMARKEDER
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Erasmus for unge iværksættere 
Et netværk af kontaktpunkter klar til at hjælpe dig
Erasmus for unge iværksættere drives lokalt af støtteorganisationer (f.eks. handelskamre, centre for virksom-
hedsstart, væksthuse m.m.). Disse lokale kontaktpunkter udvælges af Kommissionen til at vejlede iværksætterne 
gennem hele udvekslingen.

Du kan læse mere om programmet og komme i kontakt med dit lokale kontaktpunkt på: 
www.erasmusentrepreneurs.eu

De lokale kontaktpunkters aktiviteter koordineres på europæisk plan af programmets støttekontor.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Dette dokument er udarbejdet for Europa-Kommissionen. Det 
afspejler imidlertid kun forfatternes holdninger, og Kommissionen kan 
ikke gøres ansvarlig for nogen brug af oplysningerne i dokumentet.
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