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Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele”
Ettevõtluse toetamine 

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on piiriülene vahetusprogramm, mille eesmärk on aidata uutel ette-
võtjatel ja neil, kes soovivad ettevõtjaks saada, omandada väikeettevõtte juhtimiseks ja arendamiseks 
vajalikke oskusi, andes neile võimaluse teha 1–6 kuu jooksul koostööd mõnes teises riigis tegutseva 
kogenud ettevõtjaga. Programm aitab neil täiendada oma oskusteavet ning toetab ettevõtjate teadmiste 
ja kogemuste piiriülest vahetamist.

Kõnealune programm on osutunud oluliseks stiimuliks innovatiivsete äritavade rakendamisel, uute  toodete 
ja teenuste väljatöötamisel ning uutele siseturgudele laienemisel.

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” käivitas 2009. aastal Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi 
algatusest ajendatuna.

Tegemist on ühe peamise meetmega tegevuskavas „Ettevõtlus 2020”, mille eesmärk on taase lavdada 
 Euroopas ettevõtlikkust, toetada uusi ettevõtjaid nende ettevõtte elutsükli olulistes etappides ja 
kasvupüüdlustes.



„Erasmus noortele
ettevõtjatele”
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Elżbieta Bieńkowska eessõna

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad 
99,8% Euroopa ettevõtjatest ja pakuvad tööd 60% töötajatele, kes 
on hõivatud Euroopa erasektoris. VKEd väärivad kogu tuge, mis 
meil on neile anda. Seepärast on mul hea meel Teile soovitada  
Euroopa Liidu rahastatavat programmi, mida eelkõige hindavad 
eriti kõrgelt ettevõtjad ise. 

Oleme uhked, et saame tähistada viie aasta möödumist program-
mi „Erasmus noortele ettevõtjatele” loomisest 2009. aastal. See 
programm annab konkreetse panuse ettevõtluse hoogustamisse. 
Programmi põhimõte on lihtne, aga võimas: alustavad ettevõtjad 
saavad praktilisi kogemusi teise ELi riigi ärikeskkonnast.

Vahetuses osalenud ettevõtjad märgivad, et nende äriühingud on 
vastupidavamad, kasvavad kiiremini ja loovad rohkem töökohti. 
Selle kohta leiab kinnitust ka brošüürist: programmist „Erasmus 
noortele ettevõtjatele” rahastatud idufirmadest tegutseb tänaseni 
87%, kusjuures Euroopas keskmiselt tegutseb kolm aastat pärast 
asutamist vaid 57% idufirmadest. Tänu koostööle teises Euroopa 
riigis asuva ettevõtjaga tegutsetakse aktiivsemalt ka välistur-
gudel. 65% programmis osalenud kogemustega ettevõtjatest on 
laiendanud oma tegevust ELis ja väljaspool seda ning 53% on 
pärast programmis osalemist viinud ellu uusi ideid seoses uute 
toodete või teenuste arendamisega. 

Praeguseks on toimunud juba 3000 vahetust; uue COSME pro-
grammi vahenditega kavatsetakse aga 2020. aastaks toetada 
vähemalt 10 000 vahetust.

Soovitan seda programmi kõigile potentsiaalsetele ja uutele ette-
võtjatele, äriühingute asutajatele ja omandajatele, sest sealt saab 
individuaalset tuge ja nõu, kuidas äriühinguid paremini juhtida ja 
nende kasvu hoogustada. Samuti soovitan seda kõigile kogenud 
ettevõtjatele: programm pakub suurepärast võimalust areneda, 
laiendada äritegevust ja kasutada täielikult ära oma potentsiaali.

Elżbieta Bieńkowska, 
siseturu, tööstuse,  
ettevõtluse ja VKEde volinik
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Richard Weberi eessõna 

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” käivitati üleilmse 
 finants- ja majanduskriisi järel konkreetse eesmärgiga  elavdada 
Euroopas ettevõtlust ning edendada piiriülest kaubandust ja 
ELi-sisest koostööd. Viis aastat hiljem on tulemused head. Suu-
reneb nii programmi ulatus – arvestades, et aastas korraldatakse 
1000 vahetust ning et nendes osaleb üha enam riike – kui paraneb 
ka maine, eeskätt sellepärast, et programmi osalised on sellega 
ülimalt rahul.

Käesolevas brošüüris käsitletud uuringu tulemused näitavad, 
et programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” toetab otse-
selt  Euroopa majanduse elavdamist, soodustades ettevõtlikkust 
ning innustades uusi ja kogenud ettevõtjaid kasutama ära sise-
turu pakutavaid võimalusi. Arvandmed on julgustavad: enam kui 
 kolmandik programmis osalenud isikutest, kes soovisid alustada 
ettevõtlust, on pärast vahetuskogemust püsti pannud oma äri ning 
enamik ettevõtjaid on leidnud omale koostööpartneri.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” on tulemuslik ning 
olulisel määral abiks ettevõtete arvu ja kvaliteedi  suurendamisel, 
panustades omakorda tööpuuduse vähendamisse Euroopas, 
eelkõige noorte seas. Ettevõtlus on töökohtade loomisel ja 
 majanduskasvu tagamisel oluline tegur, kuid sageli ei pöörata selle 
küsimusega tegelemisele piisavalt tähelepanu.

Olles soovitanud ELi poliitikakujundajatel töötada välja kõnealuste 
eesmärkidega programm, oli Euroopa Kaubanduskodade Assot-
siatsioonil (EUROCHAMBRES) hea meel näha, et programm  „Erasmus 
noortele ettevõtjatele” 2009. aastal teoks sai. Toetame programmi 
tugiasutusena ka edaspidi ning usume kindlalt, et see tõestab end 
tõhusa abivahendina paljutõotavate idufirmade  alguses ning suure 
kasvupotentsiaaliga ettevõtete toetamisel Euroopas.

Richard Weber, 
Euroopa Kaubanduskodade 
Assotsiatsiooni
(EUROCHAMBRES) president
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ÜLEVAADE
Alates programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” käivitamisest 2009. aastal on selle raames 
 antud üle 4000 ettevõtjale võimalus teha koostööd mõnes teises riigis tegutseva ettevõtjaga ja 
arendada üheskoos oma äri.

Programmi lühiülevaade: 

•	 Korraldatud on 2500 vahetust, milles on osalenud 
5000 uut või kogenud ettevõtjat.

•	 Kõige rohkem on uusi ettevõtjaid osalenud Itaaliast 
ja Hispaaniast, millele järgnevad Rumeenia, Kreeka 
ja Poola.

•	 Populaarseimad sihtriigid on Hispaania, Itaalia, 
Ühendkuningriik, Saksamaa ja Belgia.

•	 Ettevõtjad veedavad teises riigis keskmiselt 3,5 kuud.

•	 Enamik (89%) uutest ettevõtjatest on alla 40-aas-
tased, kogenud ettevõtjad aga üldiselt (74%) alla 
50-aastased.

•	 Kolmandik osalejatest on naised.

•	 Programmis oodatakse osalema kõiki inimesi, kes 
soovivad tegeleda ettevõtlusega, alates töötutest või 
tööinimestest üliõpilasteni ja äsja ettevõtte asutanud 
isikuteni.

•	 Peaaegu veerandil uutest ettevõtjatest oli juba enne 
programmiga liitumist oma ettevõte (1–3 aastat).

•	 Kuigi koostööd tehakse kõikides valdkondades, on 
kolm seni kõige populaarsemat valdkonda olnud 
haridus ja koolitus, reklaam ja müügiedendus ning 
arhitektuur ja ehitusteenused.

Allikas: käesolevas brošüüris esitatud teave põhineb programmi andmebaasis sisalduvatel andmetel ning 2013. aastal 
osalejate seas tehtud küsitlusel. Lisateave:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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Sébastien Aubert’i karjäär sai hoo sisse 2008. aastal, kui ta asutas Cannes’is filmi- 
produktsiooni ja -turundusega tegeleva ettevõtte Ad Astra Films. Tema esimest 
produktsiooni, Maroko kõrbes üles võetud lühifilmi „Le tonneau des Danaïdes” näi-
dati rohkem kui 50 rahvusvahelisel filmifestivalil.

Sébastien on oma teadmised omandanud suures osas iseseisvalt, kuid ilma 
töökogemuseta asjaomases valdkonnas või kohapealse väljaõppeta tuli tal ette 
vigu, mida kogenud produtsendi nõu ja jõu abil ei oleks juhtunud. Sébastienil on 
meeles, kuidas tal algul oli raskusi valdkonnas kontaktide leidmisel.

„Tasapisi rajasin oma kontaktvõrgustiku, ent ei olnud kaugeltki veel kinomaa-
ilma tegijate seas. Koostöö eduka produtsendiga aitas mul jala ukse vahele 
saada ja luua kontakte, mida oleksin omapead tegutsedes oodanud aastaid,” 
leiab Sébastien.

Berliinis vahetuse raames veedetud ajal sai Sébastien võimaluse omandada tead-
misi rahastamismehhanismide alal, kohtuda filmitööstuse oluliste isikutega ning 
arendada oma suhtlemisoskust, mis tuli talle oma ettevõtte turundamisel olulisel 
määral kasuks.

Alates programmis osalemisest on Sébastienil valminud mitu täispikka filmi, seal-
hulgas Versailles’ muusikamaastikku lahanud dokumentaalfilm „Lost in Versailles”, 
ta on suurendanud ettevõtte aastakäivet 20% ning võtnud tööle uusi inimesi. Mis 
kõige tähtsam: ta on loonud tugeva partnerlussuhte teda vastu võtnud ettevõtjaga, 
kes laiendab oma äritegevust Cannes’is.

„Filmitööstus on konkurentsitihe valdkond. Kui ma ei oleks programmis osale-
nud ja mind vastu võtnud ettevõtjalt tuge saanud, ei oleks mul olnud võimalust 
kohtuda filmitööstuse oluliste isikutega, kes aitasid mul oma äri edendada.”

Uus ettevõtja:

Sébastien Aubert
Ärinimi:  Ad Astra Films
Tooted/teenused: filmiproduktsioon
Asutamisaasta: 2008
Töötajate arv: 2
Peamine turg: rahvusvaheline turg

s.aubert@adastra-films.com
http://www.adastra-films.com

Cannes, Prantsusmaa

LÄBI RASKUSTE 
    TÄHTEDE POOLE
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Programm „Erasmus noortele ettevõt-
jatele” tugevdab ettevõtlikku meelelaadi
Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” edendab ettevõtlikku meele-
laadi, toetades inimesi, kes püüdlevad oma äri alustamise poole, ning ai-
dates tegutsevatel ettevõtjatel kasutada tänapäeva maailmamajanduses 
ära oma täielikku potentsiaali.

Peaaegu pooled (44%) uutest ettevõtjatest, kes on programmis osalenud, 
tunnistavad, et olid alati unistanud oma ettevõtte rajamisest, ning 96% 
leiavad, et programm on neid ettevõtluse alustamise sooviga aidanud.

Programmi mõju selles osalenud uute 
ettevõtjate ettevõtluspüüdlustele

Pikaajalised tulemused näitavad, et vahetus on 
alustavate ettevõtjate jaoks tõepoolest pöör depunkt. 
78% uutest ettevõtjatest, kes asutasid pärast vahe-
tust oma ettevõtte, leiavad, et programm mängis 
väga suurt rolli nende püüdlustes oma äri alustada.

Programmis osalenud vastuvõtvad ettevõtjad kinni-
tavad, et see tugevdab ettevõtlikkust, aidates neil 
arendada uusi ideid ja laiendada oma ärite gevust 
(64%). Suuremat osa neist (62%) motiveerib ka 
teadmiste ja kogemuste jagamine uute ettevõ t-
jatega ning mentorluse võimalus.



Stefan oli alati unistanud ettevõtlusega alustamisest. Mõistnud, et tema töökoht 
Austrias ei ole talle enam väljakutseks, otsustas ta oma elu eesmärgid siduda isik-
like huvialadega.

Alguses mõtles Stefan hakata internetis osutama konsultatsiooniteenuseid, kes-
kendudes Portugalis ja Austrias tegutsevatele uutele ettevõtjatele.

Vahetuskogemus Lissabonis aga näitas peagi, et paljud Portugali suurepärased tu-
rismisihtkohad on ränduritele tihtipeale kättesaamatud. Siis tekkis Stefanil äkitselt 
mõte asutada ettevõte, mis rendib selliste piirkondade külastamiseks autosuvilaid.

Ta otsustas Portugali jääda: üheskoos teda vastu võtnud ettevõtjaga töötas ta välja 
ärikontseptsiooni ja asutas ettevõtte Indiecampers, võttes kampa ka ühe sõbra.

Programm mängis olulist rolli Stefani püüdlustes alustada oma äri. See avas talle 
hulganisti uksi ning mis veelgi tähtsam, aitas tal leida õige turuniši.

„Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” muutis minu elu! Mu äriidee muu-
tus täielikult ning võimaluse avanedes hakkasin tegutsema,” märgib Stefan.

Uus ettevõtja:

Stefan Köppl
Ärinimi: Indiecampers
Tooted/teenused: turismiteenused
Asutamisaasta: 2012
Töötajate arv: 2
Peamised turud:  Portugal ja  

Hispaania

stefan@indiecampers.com
http://www.indiecampers.com

Lissabon ja Porto, Portugal

VÕIMALUSTEST 
  KINNIHAARAMINE
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Programm „Erasmus noortele  ettevõtjatele” 
aitab uutel ettevõtjatel omandada 
 ettevõtlusoskusi
Ettevõtlikkuse edendamiseks tuleb väikeettevõtjatel aidata omandada selliseid oskusi, mis 
aitavad neil oma ettevõtet tänapäeva keerulises maailmas edukalt juhtida ja arendada.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” toetab mitmesuguste ettevõtlusega seotud 
oskuste ja hoiakute omandamist ning tugevdamist, sealhulgas nii nn pehmed kui ka kõvad 
oskused, mis ulatuvad enesekindlusest ning juhtimis- ja haldusoskustest tehnilisemat  laadi 
oskusteni.

60% programmis osalenud uutest ettevõtjatest täiendas oma juhtimisoskusi ning pea aegu 
pooled (46%) omandasid uusi turundusteadmisi.

Uute ettevõtjate omandatud oskused
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Uus ettevõtja:

Rimvydas Butkus
Ärinimi: Veloblic
Tooted/teenused: transport ja logistika
Asutamisaasta: 2006
Töötajate arv: 9
Peamine turg: Leedu

info@veloblic.lt
http://www.veloblic.lt

Klaipėda, Leedu

Rimvydas on üks Leedus Klaipėdas jalgrattakulleri teenuseid osutava rattatöökoja 
Veloblic omanikest.

Ta mõistis, et ettevõtte edu sõltub liiga suurel määral hooaegadest, ning otsustas 
tegevust mitmekesistada. Rimvydas otsustas keskenduda rattakulleri- ja sõnu-
miteenuste turule ning suundus Austriasse, et oma uus äriidee proovile panna ja 
omandada uusi oskusi finants-, turundus- ja kliendisuhete halduse valdkonnast.

Programmis osalemise tulemusena kohandas Rimvydas oma äriplaani uue turu 
tingimustele.

Vahetuse käigus saadud suuremad teadmised hinnakujundusest ja uutest 
finantsjuhtimislahendustest ning uus suunitlus teenuste turundamise strateegiatele 
võimaldas Veloblicil suurendada oma tulu 10% ning tööle võtta veel kaks ratturit/
töötajat. Leedus Klaipėdas on Veloblic praegu ainus ettevõte, kes sellist teenust 
osutab.

„Minu jaoks seisnes edu võti üleilmses mõtteviisis ja kohalikus tegutsemises, 
ettevõtluse alustamises suure energiaga ning Austrias viibimise ajal omandatud 
kogemuste ärakasutamises. Omandasin kasulikke teadmisi ja oskusi sellist 
tüüpi ettevõtte juhtimiseks ning samuti õppisin paljutki Lääne-Euroopa 
rattakultuurist,” leiab Rimvydas.

SUUREM TULU 
  TÄNU PROGRAMMILE

mailto:info@veloblic.lt
http://www.veloblic.lt
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Programm „Erasmus noortele 
 ettevõtjatele” edendab uute 
 ettevõtete ja töökohtade loomist
Kolmandik (36,5%) programmis osalenud isikutest, kes  soovisid 
alustada ettevõtlust, on alustanud oma äri ning enam kui pool (58,3%) 
uutest ettevõtjatest leiab, et vahetus andis neile olulise positiivse 
tõuke ettevõtte asutamiseks. Pidades silmas, et  ajavahemikul 2009–
2011 vähenes ettevõtluse alustamise üldmäär Euroopas 5%, on 
tegemist positiivse ja paljulubava tulemusega.

Mõju ettevõtete asutamisele ja arendamisele 

Programmis osalenud ettevõtjad on oma äritegevust 
laiendanud suuremal määral kui Euroopa mikro- ja 
väikeettevõtjad finantskriisi ajal keskmiselt. 61% 
küsitletud uutest ettevõtjatest ja 54% küsitletud 
vastuvõtvatest ettevõtjatest suurendasid pärast 
programmis osalemist oma käivet. Lisaks sellele 
suurendasid 56% vastuvõtvatest ettevõtjatest ja 
30% uutest ettevõtjatest pärast vahetust ka oma 
töötajaskonda.

Programmis „Erasmus noortele ettevõtjatele” osalenud 
uute ettevõtjate äri jääb püsima oluliselt suurema 
tõenäosusega kui Euroopa keskmisel väikesel 
ja keskmise suurusega ettevõtjal. Kuigi Euroopa 
ettevõtetest jääb pärast kolme tegutsemisaastat 
püsima keskmiselt 57%, tegutseb programmis 
osalenud uute ettevõtjate ettevõtetest pärast vahetust 
endiselt 87%.



Dimitra jaoks oli õige hetk oma äri alustada siis, kui tema tööleping lõppes. Kuna tal 
oli kogemusi psühholoogia valdkonnas, mõtles ta hakata osutama psühhoteraapia 
teenuseid töötutele.

Kolm kuud kestnud vahetus Küprosel Nikosias tegutsevas produktsioonifirmas 
laiendas Dimitra silmaringi. Ta omandas teadmisi ürituste korraldamisest ja video-
montaažist, arendas uute tehnoloogiatega seotud oskusi ning rajas oma tööalaste 
kontaktide võrgustiku.

„Kreeka turg on riigi finantsolukorra tõttu ettevõtjatele peaaegu kättesaamatu. 
Tänu programmist saadud kogemusele avastasin, et uusi tehnoloogiaid kasuta-
des ootab mind suur turg hoopis välismaal.”

Kreekasse naasis ta suure enesekindluse ja uudsete äriideedega ning asutas 
2013. aastal ettevõtte PSY-CHE. PSY-CHE osutab virtuaalseid psühholoogiteenu-
seid veebiajakirjades, veebipõhistes õpikodades ja üritustel, mida Dimitra Ateenas 
korraldab. Ta võttis tööle ühe inimese ning plaanib hakata teenuseid osutama ka 
Küprosel.

Dimitral õnnestus oma plaanid teoks teha – heast ideest konkreetsete tegudeni. Äri 
läheb hästi ning töös on mitu projekti oma kodukohas ürituste korraldamisest ja 
videote tegemisest raamatu avaldamiseni.

Uus ettevõtja:

Dimitra Didangelou
Ärinimi: PSY-CHE
Tooted/teenused:  psühholoo giteenused
Asutamisaasta: 2013
Töötajate arv: 1
Peamised turud: Kreeka ja Küpros

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

Pelion, Kreeka

PÜÜDLE ALATI OMA UNISTUSTE 
   POOLE JA OLE SIHIKINDEL!
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Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” 
tugevdab tegutsevaid ettevõtteid uute ideedega

Programmis osalevad ettevõtjad on toodete ja teenuste väljatöötamisel osutunud 
 suhtelises mõttes ELi keskmisest aktiivsemaks. 53% vastuvõtvatest ettevõtjatest ja 
73% uutest ettevõtjatest on töötanud välja uusi tooteid või teenuseid, kusjuures aja- 
va hemikul 2007–2010 töötas ELi tasandil uusi tooteid või teenuseid välja 35% väikestest 
ja  keskmise suurusega ettevõtjatest.

Enamik uusi ettevõtjaid (81%) avastas vahetuse ajal uusi ärivõimalusi ning peaaegu 
pooled leidsid koostööpartneri, kellele tooteid või teenuseid müüa või kellelt neid osta.

Uute ettevõtjate omandatud oskused Vastuvõtvate ettevõtjate jaoks võib programm 
olla platvorm, mille abil uurida ilma ülemääraseid 
riske võtmata võimalusi ettevõtte laiendamiseks. 
60% nendest ettevõtjatest jõudsid osalemise 
tulemusena uute ideede või meetoditeni, seal-
hulgas konkreetsete toodete või teenusteni. 
 Sellise arengu üks otsene kasutegur on see, et 
niiviisi suurendasid enam kui pooled kõnealustest 
ettevõtjatest oma käivet.



Ettevõtlusteadmiste jagamine elust enesest võetud näidete varal on oluline Tim 
Lagerpuschi jaoks, kes on ettevõtja olnud alates 2006. aastast ning ettevõtte 
SugarTrends (2012) kaasasutaja. Tegemist on interneti müügikeskkonnaga, kus 
pakutakse tooteid kogu maailma kohalikest kauplustest.

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” raames toimunud  vahetus 
 innustas  SugarTrendsi äriplaani ümber kujundama ja töötama välja uut 
 veebiturundusstrateegiat. See suurendas oluliselt ettevõtte nähtavust, tõi 
 müügikeskkonda umbes 35 uut kohalikku kauplust ning suurendas juba varajases 
etapis ettevõtte müüki 300%.

„Uuel ettevõtjal Diogo Cruzil Portugalist Lissabonist olid just need 
 ettevõtlusvõimed ja -oskused, mida meil oli oma ettevõtte arendamiseks vaja. 
Kuna tal oli ka äri- ja inseneriteaduste kraad, oli ta selleks ülesandeks parim 
kandidaat,” leiab Tim. 

Uue koostööpartneri uudsed ideed mängisid Timi ettevõtte arengus olulist  rolli, 
ajendades konkreetsete tegevusprotsesside kehtestamist ja igapäevategevuse 
toetuseks uute IT-süsteemide väljatöötamist. Viljakas koostöö jätkus ka pärast 
vahetust: siiani teevad kaks ettevõtjat ühiseid jõupingutusi selle nimel, et viia 
SugarTrends üleilmsele ettevõtlusmaastikule.

Vastuvõttev ettevõtja:

Tim Lagerpusch
Ärinimi: SugarTrends
Tooted/teenused: internetiturg
Asutamisaasta: 2012
Töötajate arv: 9
Peamine turg: rahvusvaheline 
jaemüügiturg

tim.lagerpusch@sugartrends.com
http://www.sugartrends.com

Köln, Saksamaa

MÕTLE ÜLEILMSEL, AGA TEGUTSE 
   KOHALIKUL TASANDIL!
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Vastuvõtvad ettevõtjad – tegevuse 
laiendamine välisturgudele

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” 
avab uusi turge
90% programmis osalenud uutest ettevõtjatest omandas vahetuse ajal teadmisi 
uutest turgudest. Lisaks sellele sai 80% uutest ettevõtjatest juurde palju uusi 
rahvusvahelisi kontakte ning laiendas oma ärivõrgustikku. Paljud laiendasid oma 
äritegevust ka muudesse riikidesse.

Koostöös teistest riikidest pärit partneritega laiendab peaaegu kaks kolmandikku 
vastuvõtvatest ettevõtjatest (65%, st palju rohkem kui Euroopa ettevõtjad 
keskmiselt) oma äritegevust pärast vahetust teistele siseturgudele, kusjuures 
veerand neist otsustab tegevust laiendada just külastava ettevõtja riiki.



1992. aastal asutati Elettrofaenza (Itaalia), mis tegeles peamiselt teenuste pakku-
misega ehitussektoris. Aastate jooksul äritegevus laienes ja alates 2010. aastast 
tegutseb äriühing taastuvenergia valdkonnas. 

Itaalia majanduse aeglustumine 2011. aastal vähendas aga riigisiseseid ärivõimalusi 
ning seega otsustas äriühingu omanik Pier Giorgio Fontana otsida võimalusi 
rahvusvahelistelt turgudelt. 

Teades, et programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” kaudu pääseb ligi rahvus-
vahelistele ärivõimalustele, taotles Pier Giorgio programmis osalemist ja õppis selle 
kaudu tundma 30aastast Rumeenia ettevõtjat Alina Daniela Popi. 

Äripartnerlus Alinaga avas suurepärase võimaluse siseneda Rumeenia kiiresti are-
nevale taastuvenergia turule. Arvestades ühiseid huvisid, otsustasid mõlemad ette-
võtjad teha koostööd, et arendada äritegevust Rumeenias. 

„Minusarnastel väikese suurusega ettevõtjatel on väga raske uutele välistur-
gudele siseneda, eriti siis, kui me ei valda kohalikku keelt, puuduvad sidemed 
või kui väheste finantsressursside tõttu ei ole võimalik teha investeeringuid. 
Minul oli uuest ettevõtjast väga palju kasu,” märkis Pier Giorgio.

Pärast vahetust asutasid Pier Giorgio ja Alina päikeseenergiaparkide valdkonnas 
tegutseva ühisettevõtte: Elettrofaenza pakub Rumeenias materjale ja tehnilist 
oskusteavet ning Alina uus äriühing annab tehnilisi konsultatsioone energiatõhususe 
valdkonnas ja tagab kvalifitseeritud töötajad päikeseenergiaparkide ehitamiseks: 
nõnda on neil võimalik tarbijale pakkuda lõplikku toodet.

Vahetus aitas Pier Giorgiol siseneda uuele turule teises ELi riigis ning aidata kaasa 
uue äriühingu loomisele ja seega ka uute töökohtade loomisele Rumeenias.

Vastuvõttev ettevõtja:

Pier Giorgio Fontana
Ärinimi: Elettrofaenza
Tooted/teenused: energia
Asutamisaasta: 1992
Töötajate arv: 4
Peamised turud: Itaalia, Rumeenia

elettrofaenza@elettrofaenza.it  
http://www.elettrofaenza.it 

Faenza, Itaalia

TUGEVAD ÄRIPARTNERLUSED 
  ENERGIATURGUDE KASUTAMISEKS
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Erasmus noortele ettevõtjatele 
Kontaktpunktide võrgustik sinu käsutuses
Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” juhib kohalike tugiorganisatsioonide võrgustik (sh kaubandus- 
ja tööstuskojad, idufirmade keskused, inkubaatorid jne). Need kohalikud kontaktpunktid valib välja Euroopa 
Komisjon ja nende ülesanne on ettevõtjaid kogu vahetuse jooksul juhendada.

Lähemat teavet programmi kohta ja kohalike kontaktpunktide andmed leiab veebisaidil:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et#.U23-syj-NR0

Kohalike kontaktpunktide tegevust koordineerib Euroopa tasandil programmi tugiasutus.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et#.U23-syj-NR0


Käesolev väljaanne on koostatud Euroopa Komisjoni nimel. Väljaande 
sisu peegeldab autorite seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav 
selles sisalduva teabe kasutamise eest.

ISBN 978-92-79-44461-6
doi:10.2769/952182

© Euroopa Liit, 2015
Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole väidetud 
teisiti.

Kolmandate isikute autoriõigusega materjali (mis on selliseks 
materjaliks liigitatud) kasutamiseks või paljundamiseks tuleb luba 
taotleda autoriõiguse omanikult/omanikelt.

Käesolevat väljaannet rahastatakse konkurentsivõime ja uuendus-
tegevuse raamprogrammist, mille eesmärk on edendada Euroopa 
ettevõtjate konkurentsivõimet.

Brošüür koostati koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga 
(EUROCHAMBRES).

http://www.eurochambres.eu 
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