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Namen in cilji programa Erasmus za 
mlade podjetnike

Namen: 

• Prenos podjetniških znanj in izmenjava izkušenj med 
izkušenim in mladim/bodočim podjetnikom

Cilja:

• pomagati mlademu/novemu podjetniku pridobiti 
potrebna podjetniška znanja, know-how za uspešen 
zagon, vodenje in razvoj njegovega podjetja

• Ponuditi priložnost izkušenim podjetnikom za mrežno 
povezovanje, možnosti vstopa na nove evropske trge 
iskanja novih poslovnih partnerjev in sodelovanj v 
obliki dolgoročnih poslovnih partnerstev
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Kdo lahko sodeluje in kakšni so 
pogoji?
Novi podjetnik (NE-New entrepreneur): 

• vsakdo, ki ima podjetniško idejo in razmišlja o 
ustanovitvi svojega podjetja,

• vsakdo, ki je v procesu ustanavljanja podjetja, 

• vsakdo, ki že ima podjetje in je njegov podjetniški staž 
krajši od 3 let.

• Ima (vsaj okvirno) izdelan poslovni načrt

• Ima stalno prebivališče v eni izmed sodelujočih držav

• je pripravljeni prispevati k razvoju podjetja podjetnika 
gostitelja in za to uporabiti svoja znanja in spretnosti

• Starostne omejitve ni!
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Kdo lahko sodeluje in kakšni so 
pogoji?
Gostiteljski podjetnik (HE-Host entrepreneur):

• izkušen podjetnik, ki je ustanovitelj in vodi lastno MSP

• ima več kot 3 leta podjetniškega staža

• Ima stalno prebivališče v državi v kateri ima tudi 
ustanovljeno podjetje

• je pripravljen deliti svoje znanje in izkušnje z novim 
podjetnikom ter biti njegov mentor
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Kako in kje program deluje? 
• Prek mreže lokalnih posredniških organizacij (npr.

zbornice, tehnološki parki, univerze, agencije, ipd.). 
• na območju EU in nekaj držav izven EU (BIH, Srbija, 

Makedonija, Armenija, Moldavija, Turčija, Ukrajina, 
• Program EYE Global (marec 2021): Izrael, Singapur, 

Taiwan, Južna Koreja, Kanada in ZDA (NY, California)
• LPO v Sloveniji: Univerza na Primorskem, RRC Koper, 

TPLJ, BSC Kranj.
• Izbor LPO pri prijavi ni regionalno pogojen!
• Usposabljanje: min. 1 do max. 6 mesecev (lahko v več 

ločenih časovnih intervalih, zaključek v obdobju 1 leta od 
začetka usposabljanja) 
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Vloga posredniške organizacije
Posredniška organizacija deluje kot:
• kontaktna točka za informiranje o programu EYE
• promotor programa EYE in mreženja med 

sodelujočimi podjetniki
• asistent mladim in izkušenim podjetnikom pri e-prijavi 

v bazo podjetnikov programa EYE
• pomaga pri iskanju primernega podjetnika in 

vzpostavljanju povezav med podjetnikoma
• pripravi pogodbo o sofinanciranju usposabljanja z 

mladim podjetnikom
• po potrebi posreduje praktične informacije (prevoz, 

namestitev, zavarovanje) podjetnikom pred 
usposabljanjem v tujini



Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)
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Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)

• POSLOVNI NAČRT CV MOTIV. PISMO
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Poslovni načrt mora vsebovati
vsaj:
- jasen opis izdelka ali
storitve, ki jo želite
razviti/ponuditi trgu;
- tržno analizo, ki vključuje
opredelitev in oceno ciljnega
trga.
- analizo konkurentov;
- tržni in prodajni načrt;
- finančni načrt, ki vključuje
ocenjene stroške in prihodke
v prvih dveh letih
- analizo dobičkonosnosti-
breakeven analysis.



Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)

• FAZA 2: Iskanje ustreznega gostitelja (baza/izven)
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Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava 
(http://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/)

• FAZA 2: Iskanje 
ustreznega gostitelja 

• FAZA 3: skupna 
priprava programa 
usposabljanja ter 
nato večstopenjsko 
potrjevanje (NE/HE, 
NIO/HIO, NEP/HEP, EASME/EK)

08/04/2021 10



Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava

• FAZA 2: Iskanje 
gostitelja 

• FAZA 3: priprava 
programa 
usposabljanja 

• FAZA 4: Podpis 
pogodbe za 
sofinanciranje 
usposabljanja
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Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)

• FAZA 2: Iskanje ustreznega gostitelja 

• FAZA 3: skupna priprava programa usposabljanja 
ter nato večstopenjsko potrjevanje (NE/HE, NIO/HIO, 
NEP/HEP, EASME/EK)

• FAZA 4: Podpis pogodbe za sofinanciranje 
usposabljanja

• FAZA 5: Izvedba usposabljanja v tujini
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Kako gre v praksi?

• FAZA 1: e-prijava (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)

• FAZA 2: Iskanje ustreznega gostitelja 

• FAZA 3: skupna priprava programa usposabljanja 
ter nato večstopenjsko potrjevanje (NE/HE, NIO/HIO, 
NEP/HEP, EASME/EK)

• FAZA 4: Podpis pogodbe za sofinanciranje 
usposabljanja

• FAZA 5: Izvedba usposabljanja v tujini

• FAZA 6: Zaključno poročanje o izvedenem 
podjetniškem usposabljanju (e-poročilo, dokazila)
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Kako COVID-19 vpliva na izvedbe
usposabljanj v EYE programu?
• Fleksibilizacija načina izvedbe izmenjav: 
1. Do 2 meseca “remote” od doma (brez sredstev), 

nato prekinitev ali nadaljevanje izmenjave “v živo”
2. Najprej “v živo” nato zadnja 2 meseca “remote” 

(sredstva pripadajo tudi v zadnjih 2 mesecih)
3. Možnost izvajanja izmenjave v državi podjetnika

gostitelja, vendar “remote” (sredstva pripadajo)
4. Možnost prestavljanja začetka izmenjave, 
5. možnost razdelitve izmenjave v več časovno ločenih

intervalov
• Obvezno upoštevanje vseh COVID-19 ukrepov v 

zvezi s potovanji v tujino in v ciljni državi izvedbe
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Koristi za mladega podjetnika
• Izobražuje se od 1 do 6 mesecev v procesih 

poslovnega upravljanja podjetja od izkušenega 
podjetnika v tujini

• Finančna pomoč v obliki mesečnega pavšala: za 
pokrivanje stroškov potovanja, namestitve in 
prehrane tekom bivanja mladega podjetnika v tujini

• Vzpostavitev mednarodnih stikov, povezav ter 
možnosti za vzpostavljanje poslovnih sodelovanj

• Pridobitev izkušenj o kulturnih in poslovnih okoljih, 
možnost izpopolnjevanja tujega jezika kot tudi 
spoznavanje sveta podjetništva v tuji državi
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Koristi za izkušenega podjetnika
• Vključuje bodočega/mladega podjetnika v poslovne 

procese podjetja in tako izkoristi znanja in spretnosti 
mladega podjetnika

• Lažji dostop do novih trgov iz katerih prihaja mladi 
podjetnik ter iskanje potencialnih poslovnih partnerjev s 
pomočjo mladega podjetnika

• Priložnost za razvoj novih poslovnih sodelovanj s pomočjo 
mladega podjetnika ali drugih podjetij v državi iz katere 
prihaja mladi podjetnik

• Morebitna vzpostavitev poslovnega sodelovanja med 
podjetnikoma
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Prijava v program
Zainteresirani za sodelovanje se lahko prijavite prek 

uradne spletne strani programa: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu

IMATE KAKŠNO VPRAŠANJE?
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Primeri uspešnih Erasmus 
podjetniških usposabljanj



Luka Rejec, Tolmin

Primer dobre prakse usposabljanja 
mladega podjetnika na Nizozemskem



Peter Zorč, Izola

Primer dobre prakse usposabljanja 
mladega podjetnika v Italiji



Nataša Pijaža Mikelič, Izola

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice na Portugalskem



Alja Kisilak, Šempeter pri Gorici

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice v Avstriji



Urška Merljak, Goriška Brda

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice na Portugalskem



Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice v Španiji
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Maja Vrčon, Nova Gorica



Urška Černigoj, Ajdovščina

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice v Španiji



Nika Žgur, Portorož

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice v Avstriji



Nina Bačar, Izola

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice na Nizozemskem



Maša Lancner, Vrtojba

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice v Španiji



Adriana Lorenzutti, Goriška brda

Primer dobre prakse usposabljanja 
mlade podjetnice v Italiji



Nejc, Suban, Nova Gorica

Primer dobre prakse usposabljanja 
bodočega podjetnika v Španiji



Bojan Blažica, Ajdovščina

Primer dobre prakse usposabljanja 
mladega podjetnika na Siciliji



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Sebastjan Rosa

Univerza na Primorskem

Fakulteta za management

Center za razvoj in prenos znanj

Izolska vrata 2, 6000 Koper

sebastjan.rosa@upr.si

tel: 05/663 77 87


