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Еразмус за младе предузетнике 

 
Београд, 26.02.2018. 



О програму 

 
• Прекогранични програм размене са циљем да се помогне новим и 

потенцијалним предузетницима да стекну одговарајући вештине 
управљања и развоја  
 

• Партнери – Италија, Грчка, Србија, Шпанија, Исланд, Молдавија, Украјина, 
Финска, Пољска, Белгија 

 
• https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
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Концепт 

• Млади предузетник борави у компанији код искусног предузетника у 
другој европској земљи у трајању од 1 до 6 месеци 
 

• Повезивање младог предузетника са предузетником домаћином се 
обавља уз посредовање посредничких организација из обе земље 
 

• Циљ пројекта је да помогне младим предузетницима да стекну потребна 
знања и вештине за вођење и развој свог предузећа 

 
  



Учесници у пројекту 

• Млади предузетници (New Entrepreneurs - NE) 
      Предузетници – компаније млађе од 3 године 
      Незапослена лица са јасним планом за започињање бизниса 
   
• Домаћини предузетници (Host Entrepreneurs - HE) 
      Предузећа основана пре више од 3 године 
 
• Подршка 
      Посредничке организације (Intermediary Oganisations - IOs) 
      Eвропска комисија 
 
 

Београд, 07.11.2017. 



Бенефити за младог предузетника 

 
• Едукација кроз посао у МСП 

 
• Покретање новог или јачање већ постојећег предузећа 

 
• Приступ новим тржиштима, потенцијалне прилике за сарадњу са 

иностраним партнерима 
 
 
 



Бенефити за предузетника домаћина 

• Развој новог потенцијалног партнерства 
 

• Корист од мотивисаног и креативног сарадника 
 

• Добијање нових перспектива и информација о страним тржиштима 
 

• Могућност повезивања са другим HЕ у другим европским земљама 
 

• Задовољство менторским радом са NЕ 



Како програм функционише? 

• Корак 1: Аплицирање 
 
• Корак 2: Повезивање 
 
• Корак 3: Склапање уговора и остале припреме 
 
• Корак 4: Боравак у иностранству 



Исплате 

• Зависе од земље у коју се путује (од 530 € за Албанију до 1.100 € за 
Данску) 
 

• Динамика:  
Надокнада за 1. месец се уплаћује пре пута 
Надокнада за наредне месеце се уплаћује на почетку месеца 
Надокнада за последњи месец по повратку 



Досадашњи резултати програма: 

• више од 3.000 размена  
 

• 3.200 фирми је основано или проширено 
 

• 94% NЕ и 85% HЕ се изјаснило да им је овај програм помогао да развију 
сопствени посао 
 

• 84% предузетника домаћина би радо прихватило још једног младог 
предузетника 



Хвала на пажњи! 
Центар за ЕУ интеграције 
jovana.stanojevic@pks.rs 
dina.trickovic@pks.rs 
 
Центар за подршку привреди и ММСПД 
vladimir.radovanovic@pks.rs 
  
Бизнис инфо сервис (БИС) 
kristina.garibovic@pks.rs 
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