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Wat houdt de maatregel in
Dit Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers biedt jonge ondernemers de mogelijkheid om 1 tot 6 maanden te
werken bij een ervaren kmo, gevestigd in een ander EU-land. De nieuwe ondernemer ontvangt een maandelijkse toelage en
heeft vergevorderde plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf of is nog geen drie jaar bezig.
De nieuwe ondernemer ontvangt een maandelijkse som van de Europese Commissie die een deel van de onkosten helpt
dekken.

Wie komt in aanmerking
Nieuwe ondernemers zijn mensen die vergevorderde plannen hebben voor het opzetten van een eigen bedrijf of in de
laatste drie jaar een eigen bedrijf zijn begonnen.
Ervaren gastondernemers zijn eigenaar of bestuurder van een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) in de EU gedurende
meer dan 3 jaar.
Ook vzw’s komen onder bepaalde voorwaarden voor deze maatregel in aanmerking.

Wat komt in aanmerking
Dit EU-programma:
biedt nieuwe ondernemers de gelegenheid om van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te leren hoe je een
bedrijf opstart en succesvol runt;
maakt het mogelijk dat nieuwe en ervaren ondernemers ervaringen uitwisselen;
vergemakkelijkt de toegang tot nieuwe markten en de zoektocht naar mogelijke zakenpartners;
vergroot de netwerkmogelijkheden van zakenmensen en de kmo.

Bijkomende voorwaarden
De nieuwe ondernemers reizen naar het ander EU-land om enige tijd te werken in de kmo van een ervaren ondernemer.
Deze periode kan opgesplitst worden in periodes van minimaal 1 week. Organisaties die als tussenpersoon optreden,
koppelen de nieuwe ondernemers aan de gastondernemers.
De nieuwe ondernemer kan tijdens het verblijf in het buitenland de nodige ervaring opdoen op de volgende gebieden:
doeltreffend plannen;
financieel en operationeel beheer;
ontwikkeling van vernieuwende producten en/of diensten;
verkoop en marketing.
Nieuwe ondernemers krijgen ook de mogelijkheid om meer te weten te komen over:
Europese handelswetgeving en de Europese interne markt;
Europese normalisatie;
Europese ondersteuning voor de kmo.

Aanvraagprocedure
Nieuwe ondernemers en ervaren ondernemers kunnen zich rechtstreeks inschrijven via de website
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www.erasmus-entrepreneurs.eu of contact opnemen met het Agentschap Innoveren & Ondernemen via onderstaande
coördinaten.

Contact
Je kan voor begeleiding in het Vlaams Gewest terecht bij volgende steunpunten:
impulse.brussels
T. 02 422 00 21
nbe@impulse.irisnet.be
www.abe-bao.be/nl/erasmus-voor-jonge-ondernemers
Voka Oost-Vlaanderen
T. 0472 21 62 31
sophia.debruyne@voka.be.be
www.voka.be/communities/erasmus-young-entrepreneurs

Ondersteuningsbureau Erasmus voor jonge ondernemers
EU-DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Oudergemlaan 45
1040 Brussel
België
T 02 282 08 73
support@erasmus-entrepreneurs.eu
www.erasmus-entrepreneurs.eu
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