
 

 
 

ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Европейска програма за обмен на предприемачи 

 

Еразъм за млади предприемачи е програма  финансирана от Европейската комисия и 
функционира на територията на участващите по програмата държави 
посредством отговорните посреднически организации.  

Тя осигурява съдействие на желаещи европейски предприемачи да придобият умения 
за стартиране или успешно управление на малък бизнес. Новите предприемачи 
обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото 
остават и работят заедно в продължение на един до шест месец. 

Ползи 

 Като предприемач-домакин можете да се възползвате от нови идеи на 
мотивирани начинаещи предприемачи, които работят в същата сфера.  

 Това със сигурност е взаимноизгодно сътрудничество, при което и двете страни 
могат да открият нови европейски пазари и бизнес партньори, както и различни 
начини за правене на бизнес. 

 В дългосрочен план, като предприемач-домакин, можете да се възползвате от 
възможностите на широката мрежа от контакти и да решите да продължите 
сътрудничеството, като потенциални дългосрочни бизнес партньори 

Мога ли да участвам като начинаещ предприемач? 

Можете да участвате в програмата като нов предприемач, ако: 

 Твърдо планирате да започнете собствен бизнес, въз основа на жизнеспособен 
бизнес план; 

 Вече сте започнали собствен бизнес през последните три години. 

Вашата (бъдеща) фирма или бизнес дейност може да бъде от всеки икономически 

сектор, без възрастови ограничения. 

Други изисквания: 

 Да имате постоянно местожителство в една от участващите по програмата 
държави 

 Да разполагате с конкретен проект или бизнес идея, разработени в бизнес 
плана 

 Да бъдете мотивирани и ангажирани за осъществяване на сътрудничество по 
време на престоя си с опитен предприемач в друга участваща по програмата 
държава 



 

 Да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на предприемача-
домакин и да предоставите собствените си умения и знания; 

 Да бъдете готови да съфинансирате средствата по програмата за покриване на 
разходите си по престоя в чужбина 

1 кликване, 36 участващи страни, неограничени възможности за предприемачество  

Нови и опитни предприемачи, които желаят да участват в програмата за обмен на 

предприемачи, следва да кандидатстват, чрез системата и да изберат предпочитаната 

от тях отговорна посредническа организация. Отговорната посредническа организация 

трябва да бъде действаща в държавата по местоживеене на предприемача, тъй като 

именно тя ще служи като ръководство и място за контакт през целия процес. 

Предприемачи, живеещи в някоя от малкото държави, където няма отговорна 

посредническа организация, може да се регистрират при отговорна посредническа 

организация, намираща се в друга европейска държава по техен избор. 

След като е одобрена вашата кандидатура, ще можете да намерите всички останали 

валидни кандидатури в онлайн каталога, който дава възможност на вас и вашата 

отговорна посредническа организация да търсите подходящи партньори. 

Препоръчително е като потенциални кандидати да прочетете внимателно 

ръководството за регистрация, за да получите цялата необходима информация, преди 

да започнете процеса на регистрация.  

Ръководство стъпка по стъпка: 

Основните стъпки, които трябва да следвате, за да участвате в програмата „Еразъм за 

млади предприемачи”, са следните: 

1. Подгответе документите за кандидатстване: автобиография, мотивационно 
писмо и бизнес план; 

2. Регистрирайте се чрез онлайн формуляра и изпратете своята автобиография и 
бизнес план; 

3. Създайте взаимоотношения с предприемач-домакин в чужбина, като: 

а) Предложите на вашата отговорна посредническа организация предприемач-

домакин, с когото вече сте установили контакт, или 

б) Потърсите предприемач-домакин в онлайн каталога с помощта на вашата отговорна 

посредническа организация. 
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4. Договорете се с предприемача-домакин за работния и учебния проект (т.е. за 
датите, целите и плана на дейностите по обменната практика) и изпратете тази 
информация на вашата отговорна посредническа организация; 

5. Подписване на „Задължение за качество”: документът „Задължение за 
качество” (връзка) трябва да бъде (електронно) подписан от всички партньори, 
участващи в тези взаимоотношения. Като нов предприемач трябва също така да 
сключите споразумение за финансиране с вашата отговорна посредническа 
организация; 

6. Начало на престоя в чужбина: продължителността на обмена може да бъде от 
един до шест месеца с възможност за разделяне на престоя на седмични 
периоди; 

7. Финансовата помощ за новия предприемач ще бъде предоставена на няколко 
вноски съгласно споразумението, подписано с неговата отговорна 
посредническа организация. 

Ползи за нови предприемачи 

Като нов предприемач вие ще се възползвате от обучениe на работното място в малки 

и средни предприятия навсякъде в участващи по програмата държави. Това ще 

улесни успешното стартиране на вашия бизнес или укрепването на ново ваше 

начинание. Можете също така да се възползвате от достъпа до нови пазари, 

международно сътрудничество и потенциални възможности за сътрудничество с 

бизнес партньори в чужбина. 

Активното участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи” предлага 
на желаещите предприемачи достъп до широк спектър от ползи, които ще спомогнат 
за успешното развитие или стартиране на нов бизнес: 

 До шест месеца престой с опитен предприемач в друга участваща по програмата 
държава, като през този период се получава информация от първа ръка за 
стартиране на бизнес в различни области като: маркетинг и продажби, 
финансово счетоводство, отношения с клиентите, финансиране на малко и 
средно предприятие и т.н. Освен това ще имате възможност да усъвършенствате 
своя бизнес план 

 Изграждане на самочувствие и умения: специфични за отделните сектори 
знания или ноу-хау, технически и управленски умения 

 Възможности за сътрудничество с други предприемачи и развитие на 
трансгранично бизнес сътрудничество 

 Създаване на мрежа от контакти и изграждане на стабилни взаимоотношения, 
които могат да бъдат полезни при взаимно консултиране, бизнес препоръки, 
както и за намиране на бизнес партньори в чужбина 

 Задълбочен поглед към различни културни и организационни нагласи и начин 
на функциониране на бизнеса в друга държава от Европейския съюз (ЕС) 

 Задълбочен поглед към бизнес средата в друга участваща по 
програмата държава 

 Подобряване на езиковите умения 



 

Вашата посредническа организация: 

Основният източник на контакти по програмата Еразъм за млади предприемачи ще 
бъде вашата отговорна посредническа организация. Тези организации се избират от 
Европейската комисия и ще ви осигурят насоки през целия период на обмен: ще ви 
съдействат да попълните заявлението, ще ви съдействат да установите успешни 
взаимоотношения с подходящ предприемач и ще предоставят отговори на всички ваши 
въпроси. Трябва да изберете отговорна посредническа организация, която е активна 
във вашия регион или държава по местоживеене. Ако живеете в една от малкото 
държави, където няма отговорна посредническа организация, може да изберете да се 
регистрирате при отговорна посредническа организация, разположена в друга 
европейска държава по ваш избор. 

Може да ви бъде предоставена възможност за участие във въвеждащия курс, който 

предоставя подготовка за обменната практика. 

Вашата отговорна посредническа организация ще направи оценка на процеса на 

кандидатстване. След като бъдете одобрени, можете да търсите предприемач. 

Отговорната посредническа организация на даден предприемач-домакин също ще 

предлага съдействие на място за посещения на нови предприемачи по време на 

престоя им.  

 

За повече информация: 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора 

отговорна посредническа организация по програмата Еразъм за млади предприемачи. 
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