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Opracowanie:

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”
Wspieranie przedsiębiorczości

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” to transgraniczny program wymiany, który ma pomóc początkującym, ambitnym przedsiębiorcom w zdobyciu umiejętności przydatnych do prowadzenia i rozwoju małego przedsiębiorstwa. Wymiana opiera się na współpracy
z doświadczonym przedsiębiorcą z innego kraju przez okres od jednego do sześciu miesięcy.
Program przyczynia się do poszerzania specjalistycznej wiedzy uczestników i promuje transgraniczny transfer umiejętności oraz doświadczeń między przedsiębiorcami.
Program korzystnie wpływa na pobudzanie innowacyjnych działań przedsiębiorstw, opracowywanie nowych produktów i usług oraz rozszerzanie działalności na nowe rynki krajowe.
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” został stworzony w 2009 r. przez Komisję
Europejską z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest jednym z kluczowych działań w ramach
planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r., którego celem jest wzmocnienie ducha
przedsiębiorczości w Europie, wspieranie nowych przedsiębiorstw na decydujących etapach
ich cyklu życia oraz pomaganie im w rozwoju.
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Słowo wstępne Elżbiety Bieńkowskiej
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% przedsiębiorstw
w Europie i zapewniają 60% miejsc pracy w europejskim sektorze
prywatnym. Zasługują zatem na jak największe wsparcie. Dlatego też bardzo się cieszę, że mogę polecić korzystanie z programu
finansowanego przez Unię Europejską, który – co najważniejsze –
jest wysoko ceniony przez przedsiębiorców.
Już pięć lat od jego powstania w 2009 r. możemy być dumni z programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, który wyraźnie
wspiera rozwój przedsiębiorstw. Cel przyświecający programowi
jest prosty, ale mający ogromne znaczenie: początkujący przedsiębiorcy nabywają praktycznego doświadczenia dzięki zanurzeniu
w przedsiębiorczość w innym państwie członkowskim UE.
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w tej wymianie, stwierdzają, że ich
przedsiębiorstwa są bardziej odporne, odnotowują większy wzrost
i generują więcej miejsc pracy. Jak przedstawiono w broszurze: około
87% nowych przedsiębiorstw utworzonych przez uczestników programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” w dalszym ciągu prowadzi
działalność – przy czym w Europie średni wskaźnik przetrwania nowych
przedsiębiorstw po trzech latach od rozpoczęcia działalności wynosi
jedynie 57%. Co więcej, w wyniku współpracy z przedsiębiorcą z innego kraju w Europie są one również bardziej aktywne na rynkach
zagranicznych. Spośród doświadczonych przedsiębiorców, którzy wzięli
udział w programie, 65% rozszerzyło swoją działalność w obrębie UE
lub poza nią, a 53% po wzięciu udziału w programie wdrożyło pomysły
na opracowanie nowych produktów i usług.
Dotychczas przeprowadzono już 3 tys. wymian, a nowy program
COSME dysponuje środkami umożliwiającymi co najmniej 10 tys.
wymian do 2020 r.
Polecam ten program wszystkim potencjalnym i nowym przedsiębiorcom, założycielom lub nabywcom przedsiębiorstw, gdyż dzięki temu
otrzymają oni indywidualne wsparcie i porady dotyczące tego, w jaki
sposób lepiej prowadzić i rozwijać swoją działalność.
Program polecam również wszystkim doświadczonym właścicielom
przedsiębiorstw, gdyż stwarza on doskonałą okazję do opracowania
i rozwijania działalności gospodarczej oraz pozwala w pełni realizować swój potencjał.
Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
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Słowo wstępne Richarda Webera
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” powstał w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego jako konkretna odpowiedź dla gasnącego ducha przedsiębiorczości w Europie
oraz na potrzebę pobudzenia handlu i współpracy transgranicznej
w ramach UE. Po pięciu latach program oceniono pozytywnie.
Rośnie zarówno zasięg (tysiąc wymian organizowanych rocznie
i stale rosnąca liczba uczestniczących państw), jak i uznanie dla
programu, zwłaszcza ze względu na wysoki wskaźnik zadowolenia
wśród uczestników.
Wyniki badania przedstawione w tej broszurze pokazują, że program
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” bezpośrednio przyczynia
się do ożywienia europejskiej gospodarki poprzez pobudzanie ducha
przedsiębiorczości oraz zachęcanie nowych i obecnych przedsiębiorców
do bycia bardziej otwartymi na możliwości oferowane przez rynek wewnętrzny. Dane są zachęcające: ponad jedna trzecia uczestniczących
w programie osób dopiero aspirujących do zostania przedsiębiorcami
rozpoczęła po wymianie własną działalność, a większość przedsiębiorców znalazła sobie nowego partnera biznesowego.
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” przynosi efekty i wydaje na świat więcej, lepszych przedsiębiorców. W ten sposób przyczynia
się do zmniejszenia bezrobocia w Europie, szczególnie wśród ludzi młodych. Przedsiębiorczość jest niezbędnym, choć często zaniedbywanym
elementem tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.
Eurochambres zachęcało unijnych decydentów politycznych do
stworzenia takiego programu, z radością więc, w 2009 r., przyjęliśmy wiadomość o wdrożeniu programu „Erasmus dla młodych
przedsiębiorców”. Teraz, działając jako sekretariat programu, nadal
będziemy angażować się w jego realizację. Jesteśmy przekonani, że
program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” okaże się skutecznym narzędziem do tworzenia nowych, obiecujących przedsiębiorstw
i wspierania przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu w Europie
przez wiele lat.
Richard Weber

Przewodniczący EUROCHAMBRES,
Stowarzyszenia Europejskich
Izb Przemysłowo-Handlowych
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INFORMACJE OGÓLNE
Od samego początku w 2009 r. program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” zapewnił ponad
czterem tysiącom przedsiębiorców możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami z zagranicy
i rozwijania swojej działalności.
Program w skrócie:
•

2 500 wymian, obejmujących 5 tys. nowych
i doświadczonych przedsiębiorców.

•

Jedną trzecią uczestników programu stanowią
kobiety.

•

Włochy i Hiszpania odnotowały największą liczbę
nowych przedsiębiorców. Następne w kolejności
znalazły się Rumunia, Grecja i Polska.

•

W programie mogą wziąć udział wszyscy aspirujący
przedsiębiorcy, w tym osoby bezrobotne lub
zatrudnione, studenci i początkujący przedsiębiorcy.

•

Najpopularniejsze kierunki wymian to Hiszpania,
Włochy, Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Belgia.

•

Niemal jedna czwarta nowych przedsiębiorców
prowadziła już działalność gospodarczą (przez okres
od 1 do 3 lat), przystępując do programu.

•

Średni czas trwania pobytu za granicą wynosi
3,5 miesiąca.

•

Współpraca odbywa się we wszystkich sektorach,
jednak trzy najbardziej jak dotąd popularne to
kształcenie i szkolenia, reklama i promocja oraz
architektura i budownictwo.

•

Większość nowych przedsiębiorców (89%)
nie przekroczyła 40 roku życia, podczas gdy
doświadczeni przedsiębiorcy mają zwykle mniej niż
50 lat (74%).

Źródło: Informacje zawarte w niniejszej broszurze pochodzą z bazy danych programu oraz badania przeprowadzonego
w 2013 r. wśród uczestników programu. Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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PRZEZ TRUDY DO GWIAZD				
Sébastien Aubert rozpoczął karierę zawodową w 2008 r., zakładając AD Astra Films,
spółkę zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów z siedzibą w Cannes. Jego
pierwszą produkcję, „Beczkę Danaid”, kręconą na marokańskiej pustyni, pokazano
na ponad 50 międzynarodowych festiwalach filmowych.
Sébastien wiele nauczył się sam, lecz bez doświadczenia w branży i odpowiednich
szkoleń popełniał błędy, których mógłby uniknąć, gdyby miał doradztwo i wsparcie
ze strony odnoszącego sukcesy producenta. Sébastien wspomina również trudności
w nawiązaniu kontaktu z najważniejszymi ludźmi w branży filmowej.
„Powoli budowałem własne sieci kontaktów, ale wciąż daleki byłem od wejścia
do elitarnego środowiska filmowców. Praca z odnoszącym sukcesy producentem
pomogła mi poznać osoby z branży i nawiązać kontakty, co w innym wypadku
zajęłoby mi lata”, powiedział Sébastien.
Wymiana w Berlinie pozwoliła Sébastienowi zrozumieć mechanizmy finansowania,
poznać najważniejszych ludzi filmu i polepszyć swoje zdolności komunikacyjne, co
w dużym stopniu pomogło mu wejść na rynek.
Od udziału w programie Sébastien zrealizował różne filmy fabularne, w tym dokument
o wersalskiej scenie muzycznej, „Zagubiony w Wersalu”. Ponadto zwiększył roczny obrót
swojej działalności gospodarczej o 20% i zatrudnił nowych pracowników. Co najważniejsze, nawiązał on silne partnerstwo ze swoim przedsiębiorcą goszczącym, który rozwija
swoją działalność w Cannes.

Nowy przedsiębiorca:

Sébastien Aubert
Nazwa przedsiębiorstwa: AD Astra Films
Produkty/usługi: Produkcja filmów
Rok rozpoczęcia działalności: 2008
Liczba pracowników: 2
Kluczowe rynki: Wymiar
międzynarodowy
s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com
Cannes (Francja)

„Produkcja filmowa jest działalnością komercyjną. Bez udziału w programie
i wsparcia mojego przedsiębiorcy goszczącego nigdy nie miałbym możliwości
spotkania się z najważniejszymi ludźmi w branży filmowej, którzy pomogli mi
rozwinąć działalność”.
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Program „Erasmus dla młodych
przedsiębiorców” wzmacnia postawę
przedsiębiorczości!
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” promuje postawę przedsiębiorczości poprzez wspieranie osób marzących o założeniu własnej działalności i pomaganie obecnym przedsiębiorcom w wykorzystaniu całego ich
potencjału w dzisiejszej globalnej gospodarce.
Prawie połowa (44%) nowych przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w programie, „zawsze marzyła o zostaniu przedsiębiorcą”, a 96% uważa, że program
zaszczepił w nich ducha przedsiębiorczości.

W jakim stopniu program rozbudził
w uczestnikach ducha przedsiębiorczości?
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Długofalowe efekty programu dowodzą, że wymiana
jest prawdziwym punktem zwrotnym dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. 78% nowych
przedsiębiorców, którzy otworzyli swoją działalność gospodarczą po wymianie, uważa, że program
w sposób znaczący przyczynił się do rozbudzenia
w nich ducha przedsiębiorczości.
Przedsiębiorcy goszczący potwierdzają, że program umacnia ducha przedsiębiorczości poprzez
pomaganie im w opracowywaniu nowych pomysłów i rozwijaniu działalności (64%). Większością
z nich powoduje również chęć dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z nowymi przedsiębiorcami oraz
działania jako mentorzy (62%).

70
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KORZYSTAĆ Z OKAZJI,
			JAKA SIĘ NADARZA
Stefan zawsze marzył o zostaniu przedsiębiorcą. Ponieważ jego praca w Austrii
nie stanowiła już dla niego wyzwania, postanowił skoncentrować się na swoich
osobistych pasjach.
Początkowo jego pomysłem na działalność gospodarczą była internetowa firma konsultingowa, która oferowałaby usługi dla początkujących przedsiębiorców
w Portugalii i Austrii.
Podczas wymiany w Lizbonie zdał sobie sprawę, że Portugalia ma wiele atrakcji turystycznych, które są często niedostępne dla podróżujących. Nagle wpadł na pomysł
założenia firmy wynajmującej samochody kempingowe, które pozwoliłyby turystom
odkryć te regiony.
Postanowił zostać w Portugalii i we współpracy ze swoim przedsiębiorcą goszczącym opracował pomysł na działalność: założył firmę „Indiecampers”, włączając w to
przedsięwzięcie swojego przyjaciela.
Program zainspirował go do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Otworzył przed nim szeroki wachlarz możliwości i, co ważniejsze, pomógł mu odnaleźć
właściwą niszę na rynku.
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” odmienił moje życie! Mój pomysł na
działalność całkowicie się zmienił i kiedy nadarzyła się okazja, wykorzystałem
ją!”, powiedział Stefan.
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Nowy przedsiębiorca:

Stefan Köppl
Nazwa przedsiębiorstwa: Indiecampers
Produkty/usługi: Usługi turystyczne
Rok rozpoczęcia działalności: 2012
Liczba pracowników: 2
Kluczowe rynki: Portugalia i Hiszpania
stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com
Lizbona i Porto (Portugalia)

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”
wyposaża nowych przedsiębiorców w umiejętności
biznesowe!
W celu pobudzenia ducha przedsiębiorczości należy wyposażyć właścicieli małych przedsiębiorstw
w umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia i rozwijania ich przedsiębiorstwa w złożonej
rzeczywistości.
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” sprzyja nabywaniu i rozwijaniu postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zarówno miękkich, jak i twardych, począwszy od pewności
siebie, zdolności administracyjnych i kierowniczych po kompetencje bardziej techniczne.
60% nowych przedsiębiorców biorących udział w programie udoskonaliło swoje umiejętności zarządzania, a prawie połowa z nich (46%) nabyła nowe kompetencje w zakresie marketingu.
Umiejętności nabyte przez nowych przedsiębiorców
Umiejętności osobiste
(pewność siebie,
determinacja itd.)
Znajomość języków
Umiejętności
kierownicze
Umiejętności
marketingowe
Wiedza na temat wykorzystania
nowych technologii
Umiejętności
administracyjne
Inne
Brak

69%
65%
60%
46%
39%
29%
10%
1%
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PROGRAM SPRZYJA
		WIĘKSZYM PRZYCHODOM
Rimvydas jest jednym z właścicieli Veloblic, sklepu oferującego usługi kurierskie na
rowerze w Kłajpedzie na Litwie.
Zdał sobie sprawę, że działalność ta miała charakter sezonowy, dlatego zdecydował
się na jej urozmaicenie. Postanowił założyć rowerową firmę kurierską. Udał się do
Austrii, aby przetestować swój nowy pomysł na biznes i zyskać nowe umiejętności
w zakresie finansów, marketingu i obsługi klienta.
Program pozwolił Rimvydasowi dostosować plan biznesowy do nowego rynku docelowego.
Dzięki lepszemu zrozumieniu wyceny usług, nowych sposobów zarządzania finansami
oraz nowej strategii dystrybucji usług Rimvydas zwiększył swoje przychody o 10%
i zatrudnił dwóch nowych pracowników – rowerzystów. Veloblic pozostaje jedynym
przedsiębiorstwem oferującym tego typu usługę w litewskim mieście Kłajpeda.
„Dla mnie kluczem do sukcesu było motto «myśl globalnie, działaj lokalnie»,
rozpoczęcie działalności gospodarczej z entuzjazmem oraz wykorzystanie doświadczenia zdobytego podczas pobytu w Austrii. Zdobyłem pożyteczną wiedzę
i umiejętności do zarządzania tego rodzaju przedsiębiorstwem i dowiedziałem się
więcej na temat kultury rowerowej w Europie zachodniej”, powiedział Rimvydas.

Nowy przedsiębiorca:

Rimvydas Butkus
Nazwa przedsiębiorstwa: Veloblic
Produkty/usługi: Transport i logistyka
Rok rozpoczęcia działalności: 2006
Liczba pracowników: 9
Kluczowe rynki: Litwa
info@veloblic.lt
www.veloblic.lt
Kłajpeda (Litwa)
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Program „Erasmus dla młodych
przedsiębiorców” przyczynia się do tworzenia
nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy!
Jedna trzecia ambitnych przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w programie, otworzyła własną
działalność (36,5%), a ponad połowa nowych przedsiębiorców (58,3%) uważa, że wymiana
bardzo pozytywnie wpłynęła na rozpoczęcie ich działalności. Jest to pozytywny i zachęcający wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek liczby zakładanych przedsiębiorstw w Europie
o 5% w porównaniu z latami 2009–2011.

Wpływ na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej
Założona działalność
(NP)
Nowi pracownicy
(NP)
Nowi pracownicy
(PG)
Wyższe obroty
(NP)
Wyższe obroty
(PG)

36%
30%
56%
61%
54%

Wzrost, jaki odnotowali przedsiębiorcy uczestniczący
w programie, był większy niż średni wynik europejskich mikro- i małych przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego. 61% nowych przedsiębiorców
i 54% przedsiębiorców goszczących objętych badaniem ankietowym odnotowało wzrost swoich obrotów
po udziale w programie. Ponadto 56% przedsiębiorców
goszczących i 30% nowych przedsiębiorców zatrudniło
nowych pracowników.
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NP = nowy przedsiębiorca
PG = przedsiębiorca goszczący
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Nowo założone przedsiębiorstwa uczestników programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” mają
znacznie wyższy wskaźnik przetrwania niż przeciętne
europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa. 87% nowych przedsiębiorców uczestniczących w programie
w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność, podczas
gdy średni wskaźnik trzyletniego przetrwania przedsiębiorstw w Europie wynosi 57%.

NIGDY NIE REZYGNUJ Z MARZEŃ
			 I ZAWSZE PATRZ PRZED SIEBIE!
Koniec umowy o pracę był dla Dimitry odpowiednim momentem, aby rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Mając wiedzę w zakresie psychologii, chciała
świadczyć usługi terapeutyczne dla osób bezrobotnych.
Trzymiesięczna wymiana w przedsiębiorstwie produkcyjnym w Nikozji (Cypr) wyznaczyła Dimitrze nowe horyzonty. Nabyła kompetencje związane z organizacją
wydarzeń i tworzeniem wideo, rozwinęła umiejętności w zakresie nowych technologii i stworzyła sieć kontaktów zawodowych.
„Grecki rynek jest bardzo ograniczony dla przedsiębiorców ze względu na trudną
sytuację finansową w kraju. Odkryłam, że za granicą jest duży rynek, do którego
mogę mieć dostęp dzięki wykorzystaniu nowych technologii”.
Pewna siebie i pełna innowacyjnych pomysłów na działalność Dimitra wróciła do
Grecji w 2013 r., aby założyć PSY-CHE. Firma oferuje wirtualne usługi psychologiczne za pośrednictwem internetowych czasopism, warsztatów i wydarzeń, które
Dimitra organizuje w Atenach. Zatrudniła jednego pracownika i jest gotowa, żeby
rozszerzyć swoją działalność na Cypr.
Zaczynając od dobrego pomysłu i kończąc na konkretnej działalności gospodarczej,
Dimitra zdołała zrealizować swoje plany. Rozwój jej działalności przebiega prawidłowo, biorąc pod uwagę kilka projektów w przygotowaniu, począwszy od organizacji
wydarzeń w regionie przez kręcenie filmów po opublikowanie książki!

13

Nowy przedsiębiorca:

Dimitra Didangelou
Nazwa przedsiębiorstwa: PSY-CHE
Produkty/usługi: Psychologia
Rok rozpoczęcia działalności: 2013
Liczba pracowników: 1
Kluczowe rynki: Grecja i Cypr
didaggelou@yahoo.gr
www.psy-che.gr
Pelion (Grecja)

Program „Erasmus dla młodych
przedsiębiorców” dostarcza istniejącym
przedsiębiorstwom nowych pomysłów!
Okazuje się, że uczestniczące w programie przedsiębiorstwa są względnie bardziej aktywne
w rozwijaniu nowych produktów i usług niż średnia UE. 53% przedsiębiorców goszczących
i 73% nowych przedsiębiorców rozwinęło nowe produkty lub usługi, w porównaniu z 35%
małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie UE w latach 2007–2010.
Podczas wymiany większość nowych przedsiębiorców (81%) określiła potencjalne nowe
możliwości rozwoju działalności, a połowa z nich znalazła wspólnika do kupna lub sprzedaży swoich produktów lub usług.

Umiejętności nabyte przez nowych przedsiębiorców
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Nowe pomysły
i techniki dla mojej firmy

Przedsiębiorcy goszczący wykorzystują program
jako platformę do prowadzenia eksperymentów
niskiego ryzyka w ramach potencjalnego rozszerzenia swojej działalności. 60% z nich zyskało
nowe pomysły i techniki, z których część przerodziła się w nowe produkty lub usługi. Jednym
z bezpośrednich pozytywnych efektów tego jest
fakt, że ponad połowa tych przedsiębiorców odnotowała zwiększenie swoich obrotów.
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MYŚL LOKALNIE,
		DZIAŁAJ GLOBALNIE!

Dzielenie się wiedzą z zakresu przedsiębiorczości poprzez wymianę życiowych
doświadczeń jest niezbędne, jak twierdzi Tim Lagerpusch, od 2006 r. właściciel
przedsiębiorstwa, a od 2012 r. współzałożyciel SugarTrends – rynku internetowego oferującego produkty sprowadzane z lokalnych sklepów na całym świecie.
Dzięki wymianie w ramach programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” SugarTrends skorzystało z przekształcania biznesplanu i nowej strategii marketingu
internetowego. Pozwoliło to zwiększyć widoczność przedsiębiorstwa, zachęcić do
współpracy około 35 nowych lokalnych sklepów i odnotować wzrost sprzedaży
o 300% na wczesnym etapie działalności.
„Nowy przedsiębiorca Diogo Cruz z Lizbony, Portugalia, miał zdolności i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, których potrzebowaliśmy do rozwoju naszej
działalności. Poza tym, z dyplomem w zakresie biznesu i inżynierii, Diogo najlepiej
nadawał się do tego zadania”, powiedział Tim.
Świeże pomysły nowego partnera znacznie przyczyniły się do postępów w zakresie
działalności Tima, tworząc solidne procesy biznesowe i rozwijając nowe systemy
informatyczne wspierające codzienne czynności. Owocna współpraca nie skończyła
się wraz z końcem wymiany – przedsiębiorcy nadal pracują nad przeobrażeniem
SugarTrends w przedsięwzięcie międzynarodowe.

Przedsiębiorca przyjmujący:

Tim Lagerpusch
Nazwa przedsiębiorstwa: SugarTrends
Produkty/usługi: Rynek internetowy
Rok rozpoczęcia działalności: 2012
Liczba pracowników: 9
Kluczowe rynki: Międzynarodowa
sprzedaż detaliczna
tim.lagerpusch@sugartrends.com
www.sugartrends.com
Kolonia (Niemcy)
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Program „Erasmus dla młodych
przedsiębiorców” otwiera nowe rynki!
90% nowych przedsiębiorców uczestniczących w programie zdobyło w trakcie
wymiany wiedzę o nowych rynkach. Ponadto 80% nowych przedsiębiorców rozwinęło szeroki zakres kontaktów międzynarodowych i rozbudowało sieci kontaktów
w ramach swojej działalności. Niektórzy rozszerzyli swoją działalność również na
inne kraje.
Dzięki współpracy z partnerami z innych krajów prawie dwie trzecie (65% –
znacznie powyżej średniej europejskiej) przedsiębiorców goszczących rozszerzyło
po zakończeniu wymiany swoją działalność na inne rynki krajowe, z czego jedna
czwarta prowadzi także działalność w kraju przedsiębiorcy odwiedzającego.

Przedsiębiorcy goszczący – działania
rozszerzone na rynki zagraniczne
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poza UE
Tak –
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Tak –
w kraju nowego
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TWORZENIE TRWAŁYCH PARTNERSTW 					
		BIZNESOWYCH, ABY WEJŚĆ NA RYNKI ENERGII
Przedsiębiorstwo Elettrofaenza zostało założone we Włoszech w 1992 r. i początkowo oferowało usługi operacyjne i techniczne w sektorze budowlanym. Z biegiem lat
przedsiębiorstwo rozwijało się i począwszy od 2010 r. wyspecjalizowało się w energii
ze źródeł odnawialnych.

W 2011 r. spowolnienie włoskiej gospodarki ograniczyło krajowe możliwości biznesowe, dlatego też właściciel przedsiębiorstwa, Pier Giorgio Fontana, postanowił rozpocząć
działalność na poziomie międzynarodowym w poszukiwaniu nowych rynków.
Mając na uwadze, że program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” umożliwia
zbadanie międzynarodowych możliwości biznesowych, Pier Giorgio złożył wniosek
o uczestnictwo w programie, dzięki czemu znalazł profil Aliny Danieli Pop, 30-letniej
Rumunki prowadzącej własne przedsiębiorstwo.
Partnerstwo biznesowe z Aliną okazało się ogromną szansą na uzyskanie dostępu
do rosnącego rynku energii ze źródeł odnawialnych w Rumunii. Z uwagi na wspólny
interes obydwoje przedsiębiorcy postanowili podjąć współpracę i rozwinąć działalność gospodarczą w Rumunii.
„Małe przedsiębiorstwa, takie jak moje, mają duże trudności z dostępem do nowych rynków zagranicznych, zwłaszcza jeżeli ich właściciele nie znają lokalnego
języka, nie mają kontaktów, a ograniczone środki finansowe nie pozwalają im
na inwestycje. Pomoc innego przedsiębiorcy ma w tym przypadku podstawowe
znaczenie”, powiedział Pier Giorgio.
Po zakończeniu wymiany Pier Giorgio i Alina założyli spółkę joint venture w dziedzinie
elektrowni fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo Elettrofaenza zapewnia materiały i fachową wiedzę technologiczną, natomiast nowe przedsiębiorstwo Aliny świadczy usługi
doradztwa technicznego w zakresie efektywności energetycznej i zapewnia technicznie
wykwalifikowanych pracowników, jeżeli w elektrowni konieczna jest specjalistyczna instalacja: w ten sposób są w stanie dostarczyć klientowi kompletny produkt.
Wymiana pomogła przedsiębiorcy włoskiemu uzyskać dostęp do nowego rynku
w innym kraju UE i przyczyniła się do utworzenia nowego przedsiębiorstwa i nowych
miejsc pracy w Rumunii.
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Przedsiębiorca przyjmujący:

Pier Giorgio Fontana
Nazwa przedsiębiorstwa: Elettrofaenza
Produkty/usługi: Energia
Rok rozpoczęcia działalności: 1992
Liczba pracowników: 4
Kluczowe rynki: Włochy, Rumunia
elettrofaenza@elettrofaenza.it
www.elettrofaenza.it
Faenza (Włochy)

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”
Sieć lokalnych punktów kontaktowych
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest prowadzony na poziomie lokalnym przez organizacje
wspierające (np. izby handlowo-przemysłowe, ośrodki wspierające przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność,
inkubatory przedsiębiorczości itd.). Te lokalne punkty kontaktowe zostały wybrane przez Komisję Europejską
w celu wspierania przedsiębiorców przez cały okres wymiany.
Szczegółowe informacje na temat programu i dane lokalnych punktów kontaktowych można znaleźć na stronie
internetowej: www.erasmus-entrepreneurs.eu.
Działania lokalnych punktów kontaktowych są koordynowane na szczeblu europejskim przez urząd wsparcia
w ramach programu.
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