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Erasmus fiatal vállalkozóknak
A vállalkozói szellem ösztönzése 

Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” olyan tagállamközi csereprogram, amelynek célja, hogy 
az új kisvállalkozás indítását és fejlesztését tervezőknek lehetőségük nyíljon legalább egy 
és legfeljebb hat hónapig olyan tapasztalt vállalkozóktól tanulni, akik más országokban 
kisvállalkozást működtetnek. A részvétel növeli a szakismereteket, és lehetővé teszi a tudás 
vállalkozók közötti, határokon átnyúló átadását.

A csereprogram bizonyítottan elősegíti az innovatív üzleti gyakorlatok kialakítását, az új 
termékek és szolgáltatások fejlesztését, valamint az új piacokra való kijutást.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak programot az Európai Parlament kezdeményezésére az 
Európai Bizottság indította 2009-ben.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak a „Vállalkozás 2020” cselekvési terv egyik kiemelt in-
tézkedése, amelynek célja a vállalkozói szellem élénkítése Európában, az új vállalkozások 
támogatása életciklusuk fontos szakaszaiban, valamint növekedésük elősegítése.



Erasmus fiatal
vállalkozóknak
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Elżbieta Bieńkowska előszava
A kis- és középvállalkozások az európai vállalkozások 99,8%-át 
teszik ki, és 60%-kal járulnak hozzá a foglalkoztatáshoz az euró-
pai magánszektorban. Minden lehetséges támogatást megérde-
melnek. Ezért örömmel hívom fel a figyelmet egy olyan európai 
uniós forrásból létrehozott programra, amelyet legfőképp maguk 
a vállalkozók értékelnek nagyra. 

2009-es alapítása után öt évvel büszkén ünnepelhetjük az Erasmus 
fiatal vállalkozóknak elnevezésű programot, amely kézzelfogható 
segítséget nyújt a vállalkozások számára. Az alapelv egyszerű, de 
hatékony: a program keretében kezdő vállalkozók gyakorlati tapasz-
talatot szerezhetnek egy másik uniós tagállam üzleti környezetében.

A csereprogramok eddigi résztvevői szerint vállalataik erősebbé 
váltak, gyorsabban növekednek, és több munkaerőt képesek fog-
lalkoztatni. Mint ahogy a kiadványban is szerepel, az Erasmus fi-
atal vállalkozóknak programban részt vevő vállalkozók által ala-
pított cégek mintegy 87%-a a mai napig működik, míg az induló 
(start-up) vállalkozások három éven túli átlagos „túlélési aránya” 
csupán 57% Európában. Továbbá az ilyen cégek egy másik euró-
pai országban tevékenykedő vállalkozóval történő együttműködés 
eredményeként a külföldi piacokon is aktívabbak. A programban 
részt vevő tapasztalt vállalkozók 65%-a az Unión belül bővítette 
vagy az Unión kívülre kiterjesztette tevékenységét, 53%-uk pedig 
a programban való részvétele óta új ötleteket valósított meg, illet-
ve új termékeket vagy szolgáltatásokat fejlesztett ki. 

Eddig 3000 csereprogram valósult meg, és az új COSME prog-
ram elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy legalább további 
10 000 csereprogramot támogasson 2020-ig.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak programot ajánlom minden po-
tenciális vagy új vállalkozónak, cégalapítónak vagy -felvásárlónak, 
hiszen a program révén személyre szabott támogatásban és ta-
nácsadásban részesülhetnek arról, hogy hogyan vezethetik vállal-
kozásukat sikeresebben, és hogyan növelhetik forgalmukat. Aján-
lom továbbá minden tapasztalt vállalkozónak, mivel számukra is 
kiváló lehetőséget kínál az üzlet továbbfejlesztéséhez és bővítésé-
hez, valamint lehetőségeik legteljesebb kiaknázásához.

Elżbieta Bieńkowska, 
a belső piacért, valamint az ipar-, 
a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős 
európai biztos
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Richard Weber előszava 

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program a pénzügyi és gazdasá-
gi világválságot követően indult el, konkrét válaszként az európai 
vállalkozói szellem hiányára, valamint az Európán belüli kereske-
delem és együttműködés élénkítésének szükségességére. Öt év 
elteltével pozitívan értékelhetjük az elért eredményeket. A prog-
ram mind méretét, mind hírnevét tekintve egyre növekszik: évi 
1000 csere szerveződik, nő a részt vevő országok száma, a részt-
vevők megelégedettségi aránya pedig igen magas.

Az e kiadványban bemutatott tanulmány eredményei rávilágítanak 
arra, hogy az Erasmus fiatal vállalkozóknak program közvetlenül 
hozzájárul az európai gazdaság fellendüléséhez a vállalkozói szel-
lem ösztönzése révén és azáltal, hogy felhívja mind az új, mind 
a tapasztalt vállalkozók figyelmét a belső piac által kínált lehető-
ségekre. A számadatok biztatóak: a cserét követően az új vállalko-
zás indítását tervező résztvevők több mint egyharmada létrehozta 
saját vállalkozását, a meglévő vállalkozók nagy része pedig üzleti 
partnerre talált.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program eredményei már lát-
hatóak, és fontos eszköznek bizonyul Európában a vállalkozók 
számának és sikerességének növelésére, hozzájárulva ezzel 
a munkanélküliség csökkentéséhez, különösen a fiatalok körében. 
A vállalkozások rendkívül fontos, de gyakran figyelmen kívül ha-
gyott tényezői a munkahelyteremtésnek és a növekedésnek.

Miután kezdeményezte egy ilyen program létrehozását az Unió po-
litikai döntéshozói körében, az EUROCHAMBRES örömmel üdvözöl-
te az Erasmus fiatal vállalkozóknak program elindulását 2009-ben. 
Támogatási Hivatalként eljárva továbbra is szeretnénk tanúsítani 
a program iránti elkötelezettségünket, és biztosak vagyunk benne, 
hogy az Erasmus fiatal vállalkozóknak program még hosszú évekig 
az ígéretes vállalkozások elindításának és a nagy növekedési po-
tenciállal rendelkező vállalatok segítésének eredményes eszköze 
marad Európa egészében.

Richard Weber, 
az EUROCHAMBRES,
Európai Kereskedelmi és Iparkamarák 
Szövetségének elnöke
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ÁTTEKINTÉS
A 2009-es kezdetek óta az Erasmus fiatal vállalkozóknak program több mint négyezer vállalkozó 
számára teremtett alkalmat más országbeli vállalkozókkal való találkozásra és üzletfejlesztésre.

A program eredményei dióhéjban: 

•	 2500 csere valósult meg, 5000 új, illetve tapasztalt 
vállalkozó között.

•	 Olaszország és Spanyolország jegyezte a vállalkozók 
legnagyobb számát, majd Románia, Görögország és 
Lengyelország következett.

•	 A legnépszerűbb célországok Spanyolország, 
Olaszország, az Egyesült Királyság, Németország és 
Belgium.

•	 A külföldi tartózkodás átlagos időtartama 3,5 hónap.

•	 Az új vállalkozók többsége 40 év alatti (89%), 
a tapasztalt vállalkozók többsége pedig 50 év alatti 
(74%).

•	 A nők a résztvevők egyharmadát képviselik.

•	 A program mindenki számára nyitott, aki 
új vállalkozás indítását tervezi, legyen akár 
munkanélküli, munkavállaló, diák vagy már 
bejegyzett vállalkozó.

•	 Az új vállalkozók közel egynegyedének már volt 
létező (1–3 éves) vállalkozása a programba való 
bekapcsolódás időpontjában.

•	 Valamennyi ágazatban folyik együttműködés, a három 
legnépszerűbb eddig az oktatási és képzési, a hirdetési 
és reklám-, valamint az építészeti és építőipari 
szolgáltatások.

Forrás: A kiadványban szereplő információk a program adatbázisán és egy 2013-ban a résztvevők körében végzett 
felmérésen alapulnak. További információ az alábbi címen található:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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Sébastien Aubert pályafutása 2008-ban kezdődött az Ad Astra Films, egy Cannes- 
ban található produkciós és disztribúciós társaság létrehozásával. Első filmjét, 
a marokkói sivatagban forgatott Danaidák hordóját több mint 50 nemzetközi film-
fesztiválon bemutatták.

Sébastien sokat tanult autodidakta módon, de nem rendelkezett sem gyakorlati 
tapasztalattal, sem képesítéssel. Olyan hibákat követett el, amelyeket egy sikeres 
producer irányítása és támogatása mellett elkerülhetett volna. Sébastien nem 
felejtette el, mennyi akadályba ütközött, mikor megpróbálta a filmipar kulcssze-
replőivel felvenni a kapcsolatot.

„Lassan kezdtem kiépíteni a kapcsolatrendszeremet, de nagyon messze voltam 
még attól, hogy a mozi zárt világának része legyek. Az együttműködés egy sike-
res producerrel ajtókat nyitott meg számomra, és olyan kapcsolatokat tudtam 
teremteni, amelyeket évekig tartott volna kiépíteni” – mondta Sébastien.

A berlini csere során Sébastien bővítette ismereteit a finanszírozási mechanizmu-
sokról, találkozott a filmvilág több kulcsszereplőjével, és fejlesztette kommunikációs 
készségeit; mindez nagymértékben hozzájárult a vállalkozása sikeréhez.

A programban való részvétele óta Sébastien számos játékfilmet készített, köztük 
a versailles-i zenei életről szóló, „Lost in Versailles” című dokumentumfilmet, vál-
lalkozása éves forgalmát 20%-kal növelte, és alkalmazottakat vett fel. Ami pedig 
a legfontosabb: erős partnerkapcsolat alakult ki a fogadó vállalkozójával, aki tevé-
kenységét Cannes-ban bővíti.

„A filmgyártásban nagy a verseny. A programban való részvételem és a vendég-
látóm nélkül esélyem se lett volna a filmvilág fontos szereplőivel megismerkedni, 
akik segítettek a vállalkozásomat sikerre vinni.”

Új vállalkozó:

Sébastien Aubert
A vállalat neve: Ad Astra Films
Termék/szolgáltatás: Filmgyártás
Az indulás éve: 2008
Foglalkoztatottak száma: 2
Fő piacok: Nemzetközi dimenzió
 
s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com

Cannes, Franciaország

A CSILLAGOKIG 
   FELÍVELŐ KARRIER
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Az Erasmus fiatal vállalkozóknak 
program megerősíti a vállalkozói 
szemléletet
Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program elősegíti a vállalkozói szem-
léletmód kialakulását. Támogatja a vállalkozásalapítást tervezőket, és 
segíti a meglévő vállalkozókat abban, hogy maradéktalanul kiaknázzák 
lehetőségeiket napjaink globális gazdaságában.

A programban részt vett új vállalkozók közel fele (44%) „mindig is arról ál-
modott, hogy saját vállalkozást indít”, és 96%-uk úgy véli, hogy a program 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a törekvése valóra váljon.

Hozzájárulás az új résztvevők vállalkozói 
törekvéseinek megvalósításához

A hosszú távú eredmények azt bizonyítják, hogy a 
csereprogram valódi fordulópont az induló vállalko-
zások életében. A cserét követően saját vállalkozást 
létrehozók 78%-a gondolja úgy, hogy a program je-
lentősen ösztönözte vállalkozási ambícióit.

A részt vevő fogadó vállalkozók (64%) egyetértenek 
abban, hogy a rendszer erősíti a vállalkozói szellemet: 
ők is új ötleteket meríthetnek a cserékből saját vállal-
kozásuk bővítésére. A többségüket (62%) a tudás és 
tapasztalatok megosztásának és a fiatal vállalkozók 
mentorálásának a lehetősége is motiválja.



Stefan mindig is arról álmodott, hogy vállalkozó lesz. Megállapítva, hogy az auszt-
riai munkája nem jelent számára elég kihívást, úgy döntött, hogy a szenvedélyének 
fog élni.

Az első üzleti ötlete egy online tanácsadó cég volt, amely Portugáliában és Ausztriában 
kínált volna szolgáltatásokat újonnan létrehozott vállalkozások számára.

A Lisszabonban töltött csere során hamar rájött, hogy Portugália számos olyan kiváló 
turisztikai célpontot rejt, amelyek nehezen elérhetőek az utazók számára. A lakó- 
kocsi-kölcsönző cég ötlete, amely lehetővé teszi e tájak felfedezését, hirtelen jött.

Úgy döntött, hogy Portugáliában marad. A fogadó vállalkozóval közösen kidolgoztak 
egy üzleti tervet, és megalapították az Indiecampers céget, egy barátot is bevonva 
a vállalkozásba.

A programnak óriási szerepe volt Stefan saját vállalkozásának megalapításában. 
Számos lehetőséget nyitott meg előtte, de ami ennél is fontosabb, rátalált a meg-
felelő piaci résre.

„Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program megváltoztatta az életem! Az eredeti 
üzleti elképzelésem teljesen megváltozott, és mikor szembejött a lehetőség, 
megragadtam!” – mondta Stefan.

Új vállalkozó:

Stefan Köppl
A vállalat neve: Indiecampers
Termék/szolgáltatás: Idegenforgalmi 
szolgáltatások
Az indulás éve: 2012
Foglalkoztatottak száma: 2
Fő piacok: Portugália és Spanyolország

stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com

Lisszabon és Porto, Portugália

A KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉG 
     MEGRAGADÁSA
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Az Erasmus fiatal vállalkozóknak 
programban a vállalkozók új üzleti 
készségeket szereznek
A vállalkozói kedv élénkítéséhez szükséges, hogy a kis cégek vezetői fel legyenek 
vértezve azokkal a készségekkel, amelyek napjaink komplex világában a sikeres 
vállalkozásvezetéshez és -fejlesztéshez szükségesek.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program támogatja a különböző vállalkozói kész-
ségek és szemléletmód elsajátítását és elmélyítését, legyenek azok „kemény” vagy 
„lágy” készségek, önbizalom, vezetői készségek, adminisztratív ismeretek vagy 
konkrét szaktudás.

A programban részt vevő új vállalkozók 60%-a javította vezetői képességét, és 
közel felük (46%) sajátított el marketingkompetenciákat.

Az új vállalkozók által elsajátított készségek
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Új vállalkozó:

Rimvydas Butkus
A vállalat neve: Veloblic
Termék/szolgáltatás: Szállítás és logisztika
Az indulás éve: 2006
Foglalkoztatottak száma: 9
Fő piacok: Litvánia

info@veloblic.lt
www.veloblic.lt

Klaipėda, Litvánia

Rimvydas egy Litvániában, Klaipėda városában működő kerékpáros futárszolgálat, 
a Veloblic egyik tulajdonosa.

Amikor rájött, hogy az üzlet túl idényjellegű, elhatározta, hogy diverzifikálja tevékeny- 
ségét. Úgy döntött, hogy beszáll a kerékpáros futárüzletbe, és Ausztriába utazott, 
hogy kipróbálja új üzleti elképzeléseit, és új készségekre tegyen szert a pénzügy, 
a marketing és a vevőszolgálati kapcsolatok területén.

A programnak köszönhetően Rimvydas a megcélzott új piachoz igazította üzleti 
tervét.

A szolgáltatás árképzésének mélyebb megértése, új pénzügyi és vállalkozásvezeté-
si megközelítések elsajátítása után és a szolgáltatás-forgalmazási stratégiákra új 
hangsúlyt helyezve a Veloblic 10%-kal növelte árbevételét, és két új kerékpáros 
alkalmazottal bővült. A Veloblicnak továbbra sincs egyetlen versenytársa sem a lit-
ván Klaipėda városban.

„Számomra a siker kulcsa a globális gondolkodás és helyi szintű cselekvés kom-
binációja volt: így az ausztriai tartózkodásom alatt szerzett tapasztalatokat 
felhasználva, nagy lendülettel tudtam útjára indítani a vállalkozást. Értékes 
szakismereteket szereztem ehhez az üzleti területhez, és a nyugat-európai 
kerékpáros kultúráról is sokat tanultam” – mondta Rimvydas.

NÖVEKVŐ BEVÉTELEK 
   A PROGRAMNAK KÖSZÖNHETŐEN

mailto:info@veloblic.lt
www.veloblic.lt
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Az Erasmus fiatal vállalkozóknak 
program hozzájárul új vállalkozások 
és munkahelyek teremtéséhez
A vállalkozás indítását tervező résztvevők egyharmada (36,5%) létre-
hozta saját vállalkozását, és az új vállalkozók több mint fele (58,3%) 
úgy véli, hogy a csere jelentős pozitív hozzájárulást jelentett vállal-
kozása elindulásához. Tekintve, hogy Európában a 2009–2011 között 
létrehozott üzleti vállalkozások száma összességében 5%-kal csök-
kent, ez igen pozitív és biztató eredmény.

A vállalkozások létrehozására és 
továbbfejlesztésére gyakorolt hatás

A programban részt vevő vállalkozóknál megfigyelt 
üzleti növekedés a gazdasági válság idején erősebb 
volt, mint az európai mikro- és kisvállalkozások át-
lagos teljesítménye. A megkérdezett új vállalkozók 
61%-a és a fogadó vállalkozók 54%-a növelte for-
galmát, miután részt vett a programban. Továbbá 
a fogadó vállalkozók 56%-a és az új vállalkozók 
30%-a új alkalmazottakat vett fel a csere után.

Az újonnan alakult vállalkozások, amelyek részt 
vettek az Erasmus fiatal vállalkozóknak program-
ban, jóval magasabb túlélési aránnyal jellemezhe-
tőek, mint az átlagos európai kkv-k. Míg az európai 
vállalatok körében az átlagos hároméves túlélési 
arány csupán 57%, a program új vállalkozóinak 
87%-a működik tovább a cserét követően.



Dimitra számára munkaszerződésének lejárta volt a megfelelő pillanat saját vállalko-
zása létrehozására. Mivel pszichológiai háttérrel rendelkezett, terápiás szolgáltatásokat 
akart nyújtani munkanélküli emberek számára.

Három hónapos nicosiai (Ciprus) tartózkodása a csereprogram keretében új hori-
zontokat nyitott meg előtte. Rendezvényszervezésben, videokészítésben szerzett 
tapasztalatokat, új technológiákkal ismerkedett meg, és szakmai kapcsolathálóza-
tot épített ki.

„A görög piac nagyon korlátozott a vállalkozók szempontjából, az ország pénz-
ügyi helyzete miatt. A csere során rájöttem, hogy létezik egy nagy külföldi piac, 
amelyet az új technológiák segítségével elérhetek.”

Görögországba megújult önbizalommal és innovatív ötletekkel tért haza, és 2013-
ban megnyitotta PSY-CHE nevű vállalkozását. A cég virtuális pszichológiai szolgál-
tatásokat nyújt internetes folyóiratokon, online workshopokon keresztül, valamint 
a Dimitra által Athénban szervezett eseményeken. Egy alkalmazottat is felvett, és 
jelenleg tevékenysége Ciprusra való kiterjesztését tervezi.

Egy jó ötletből valódi üzlet lett, Dimitra valóra váltotta az álmát. A vállalkozás jó 
úton halad a siker felé, több projektje is folyamatban van a régióban szervezett 
eseményektől kezdve videók készítésén át egy saját könyv kiadásáig!

Új vállalkozó:

Dimitra Didangelou
A vállalat neve: PSY-CHE
Termék/szolgáltatás: Pszichológia
Az indulás éve: 2013
Foglalkoztatottak száma: 1
Fő piacok: Görögország és Ciprus

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

Pelion, Görögország

AZ ÁLMOKAT KÖVETVE, 
   MINDIG ELŐRETEKINTVE
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Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program új 
ötletekkel erősíti a meglévő vállalkozásokat
A programban részt vett vállalkozások bizonyítottan aktívabbak az új termékek és szol-
gáltatások fejlesztésében, mint az uniós átlag. 2007–2010 között a fogadó vállalkozók 
53%-a és az új vállalkozók 73%-a fejlesztett ki új termékeket és szolgáltatásokat, míg 
uniós szinten ugyanebben az időszakban a kis- és középvállalkozások csupán 35%-a.

A csere során az új vállalkozók többsége (81%) potenciális új üzleti lehetőségeket, fele pe-
dig üzleti partnert talált termékei vagy szolgáltatásai értékesítéséhez vagy beszerzéséhez. 

Az új vállalkozók által elsajátított készségek A fogadó vállalkozók számára a program az 
alacsony kockázatú, kísérleti üzleti tevékenysé-
gek bővítéséhez szolgál terepként. 60%-uknak 
támadtak olyan ötletei, illetve ismerkedtek meg 
olyan technikákkal, amelyek eredményeként új 
termék vagy szolgáltatás született. Ennek egyik 
közvetlen pozitív hatásaként e vállalkozók több 
mint fele növelte forgalmát.



Tim Lagerpusch szerint, aki már 2006 óta vállalkozástulajdonos, és 2012-ben társ- 
alapítója volt a SugarTrends nevű online piactérnek, amely helyi üzletek termékeit 
kínálja világszerte, a vállalkozói ismereteket valós élettapasztalatokon keresztül 
kell megosztani.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak programnak köszönhetően a SugarTrends üzleti 
terve átalakításra került, és a cég új online marketingstratégiát kapott. Ez jelen-
tősen megnövelte láthatóságát, és az eladások 300%-os növekedése mellett közel 
35 új helyi üzletet hozott be a piactérre.

„Diogo Cruz Lisszabonból (Portugália) új vállalkozóként épp azokkal a képessé-
gekkel és készséggel rendelkezett, amelyekre szükségünk volt az üzlet tovább-
fejlesztéséhez. Ráadásul üzleti és mérnöki végzettséggel is rendelkezett, így 
ő volt a legkiválóbb jelölt a feladatra” – mondta Tim.

Az új partner friss ötletei nagyban hozzájárultak Tim üzletének fellendüléséhez: szilárd 
üzleti folyamatokat és új informatikai rendszereket vezettek be a napi tevékenység 
támogatására. A gyümölcsöző együttműködésnek nem lett vége a csere befejeztével 
sem, a két vállalkozó továbbra is együtt dolgozik a SugarTrends globális vállalkozássá 
fejlesztésén.

Fogadó vállalkozó:

Tim Lagerpusch
A vállalat neve: SugarTrends
Termék/szolgáltatás: Online piac
Az indulás éve: 2012
Foglalkoztatottak száma: 9
Fő piacok: Nemzetközi kiskereskedelem

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

Köln, Németország

LOKÁLISAN GONDOLKODVA, 
  GLOBÁLISAN CSELEKEDVE!
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Fogadó vállalkozók – külföldi piacokra 
kiterjesztett tevékenységek

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program 
új piacokat nyit meg
A program új vállalkozóinak 90%-a új piacokról szerzett tudomást a csere fo-
lyamán. 80%-uk továbbá széles körben teremtett nemzetközi kapcsolatokat, és 
növelte üzleti kapcsolatrendszerét. Néhányan más országokra is kiterjesztették 
üzleti tevékenységüket.

A külföldi partnerekkel való csapatmunka révén a fogadó vállalkozók közel kéthar-
mada (65%, jóval az európai átlag felett) bővítette tevékenységét más nemzeti 
piacokon a cserét követően, egynegyedük pedig kifejezetten a látogató vállalkozó 
országában folytatja tevékenységét.



Az 1992-ben alapított olaszországi Elettrofaenza kezdetben operatív és technikai 
szolgáltatásokat nyújtott az építőiparban. Az évek során a vállalat növekedett, és 
2010-ben a megújuló energiákra kezdett szakosodni.

2011-ben az olasz gazdaság lelassulása csökkentette a hazai üzleti lehetőségeket, 
ezért a tulajdonos, Pier Giorgio Fontana új, nemzetközi piacok után nézett. 

Mivel tudta, hogy az Erasmus fiatal vállalkozóknak program fórumot biztosít a nem-
zetközi üzleti lehetőségek felkutatásához, Pier Giorgio jelentkezett a programra, és 
egy 30 éves romániai vállalkozó, Alina Daniela Pop profiljára bukkant rá.

Az Alinával kialakított üzleti partnerség kiváló lehetőségnek bizonyult ahhoz, hogy 
Pier Giorgio vállalkozása beléphessen a megújuló energiaforrások növekvő románi-
ai piacára. Közös érdeklődési körükből adódóan a két vállalkozó úgy döntött, hogy 
együtt dolgoznak vállalkozásaik fejlesztésén Romániában. 

„Rendkívül nehéz az enyémhez hasonló kisvállalkozásoknak új, nemzetközi pi-
acokra belépni, különösen akkor, ha nem beszéljük a helyi nyelvet, nincsenek 
kapcsolataink, és a korlátozott pénzügyi forrásaink nem teszik lehetővé, hogy 
befektessünk. Egy új vállalkozó segítsége elengedhetetlen volt ebben az esetben” 
– mondta Pier Giorgio.

A csereprogramot követően Pier Giorgio és Alina fotovoltaikus erőművekkel foglalkozó 
közös üzleti vállalkozást alapított. Az Elettrofaenza alapanyagot és technológiai szak-
tudást biztosít Romániában, Alina új vállalata pedig energiahatékonysággal kapcso-
latos műszaki tanácsadó szolgáltatásokat nyújt, valamint a különleges berendezések 
beszereléséhez szükség esetén képzett munkaerőt biztosít, így ügyfeleik számára teljes 
terméket tudnak biztosítani. 

A csereprogram lehetővé tette Pier Giorgio számára, hogy új piacot szerezzen egy 
másik uniós országban, és hozzájárult egy új vállalkozás létrehozásához, amelynek 
következtében új munkahelyek jöttek létre Romániában.

Fogadó vállalkozó:

Pier Giorgio Fontana
A vállalat neve: Elettrofaenza 
Termék/szolgáltatás: Energia
Az indulás éve: 1992
Foglalkoztatottak száma: 4
Fő piacok: Olaszország, Románia

elettrofaenza@elettrofaenza.it 
www.elettrofaenza.it 

Faenza (RA), Olaszország

ERŐS ÜZLETI PARTNERSÉG KIALAKÍTÁSA   
  AZ ENERGIAPIACOK KIAKNÁZÁSÁHOZ

17

mailto:elettrofaenza@elettrofaenza.it
www.elettrofaenza.it


18

Erasmus fiatal vállalkozóknak 
Kapcsolattartó pontok hálózata
Az Erasmus fiatal vállalkozóknak programot helyi szinten támogató szervezetek (pl. kereskedelmi és iparkamarák, 
start-up központok, inkubátorházak stb.) irányítják. Ezeket a helyi kapcsolattartó pontokat – melyek segítséget 
nyújtanak a vállalkozóknak a csere teljes időtartama alatt – az Európai Bizottság választja ki. 

További részletek a programról és a helyi kapcsolattartó pontok elérhetőségei az alábbi honlapon találhatók: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

A helyi kapcsolattartó pontok tevékenységét európai szinten a program Támogatási Hivatala hangolja össze.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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