
ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

стимулиране на предприемачеството 

повишаване на конкурентоспособността и

интернационализирането на МСП

чрез обмен на знания, опит и добри практики



Същност и цели на програмата
За какво става дума? Обмяна на опит между начинаещи и опитни

предприемачи

 28 държави членки на ЕС

 Армения, Македония, Исландия, Черна гора, Молдова, Турция,

Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна

 САЩ (Ню Йорк и Калифорния), Израел, Сингапур, Южна Корея,

Тайван и Канада (Британска Колумбия и Онтарио и Квебек)

Продължителност на обмените:

 От 1 до 6 месеца (Европа)

 От 1 до 3 месеца (извън Европа)

Цели:

 Обмяна на опит

 Придобиване на знания и управленски опит

 Създаване на дългосрочно партньорство

 Интернационализация на бизнеса    



Начинаещ предприемач

➜ Бъдещ предприемач, който твърдо планира да започне собствен бизнес

➜ или Стартирал собствен бизнес през последните 3 години;

➜ Постоянно пребиваващ в България;

➜ Има конкретен проект или бизнес идея, разгърната в бизнес план;

➜ Бъдещата фирма или бизнес дейност може да бъде от всеки 

икономически сектор.

➜ Мотивация да установи бизнес отношения с опитен предприемач и е 

готов да допринесе за развитието на неговия бизнес;

➜ Готов да съфинансира средствата по програмата за покриване на 

разходите си по престоя в чужбина



Предприемач домакин

➜ Управлява фирмата си от повече от 3 години;

➜ Постоянно пребиваващ в някоя от държавите по програмата

➜ Управляващ собственик на малко или средно предприятие или пряко 

свързан с предприемачеството на ниво управителни органи на фирмата;

➜ готов да сподели знанията и опита си с начинаещ предприемач и да му 

дава съвети; 



Програмата е за вас, ако:

• Имате идея за бизнес и готов бизнес 

план

• Владеете чужд език

• Искате да се развивате като 

предприемач

• Искате да се учите от опитен 

предприемач



Стъпка 1: Проверете дали отговоряте на условията за допустимост

Стъпка 2: Подгответе своя бизнес план и автобиография

Стъпка 3: Кандидатстване онлайн www.erasmus-entrepreneurs.eu

- Автобиография, бизнес план 

Стъпка 4:   Намерете подходящ партньор и планирайте с него своя обмен

Стъпка 5: Договаряне и подготовка провеждане на обмена. 

УЧАСТВАЙТЕ В ПРОГРАМАТА 

САМО С 5 СТЪПКИ

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:
Държава Сума на месец в Евро

САЩ и Сингапур 800 за пътуване + 1000  на месец

Израел 600 за пътуване + 1000

Дания 1100

Великобритания, Ирландия 1000

Швеция, Финландия 950

Исландия, Италия, Франция, Австрия 900

Германия, Белгия, Люксембург, Холандия, Испания 830

Португалия, Гърция, Кипър 780

Турция 750

Малта, Словения, Хърватска 720

Унгария, Естония 670

Армения, Полша, Словакия, Латвия, Чехия 610

България, Северна Македония, Литва, Черна гора, 

Румъния, Босня и Херцеговина, Косово
560

Албания, Молдова, Украйна 530



Програмата в цифри

Еразъм за млади предприемачи до сега:

 2009 г. пилотно стартиране на Еразъм за млади предприемачи

 Над 26 000 регистрирани начинаещи предприемачи и домакини

 Над 10285 обмена на опит

 45 държави

EYE Global

 Старт м. април 2018

 Над 60 обмена - до март 2021



Благодаря ви за вниманието!

За контакти и повече информация:

Пенка Цветкова,  Мая Косева

Фондация БИКОУЗ в помощ на благотворителността

E-mail: penka@bcause.bg, 0889335885

maya@bcause.bg

Тел: 02/ 9811901

Web: www.bcause.bg

mailto:penka@bcause.bg
mailto:maya@bcause.bg
http://www.bcause.bg/

