идеите в действие

Програма/схема:
"Еразъм" за млади предприемачи
Цели:
Да се подмогнат предприемачи да придобият допълнителен опит чрез обмяна на
опит и създаване на контакти след прекарване на определено време в добре
развити предприятия от други държави членки.
Кандидастването е разделено на два типа позиции.
Позиция 1- Европейко партньорство и национално, и регионално укрепване на
публичната власт, и повишаване на мобилността на стартиращия бизнес.
Позиция 2 – Поддръжка, координация и създаване на мрежи във връзка с
дейностите по позиция 1

Краен срок:
29 май 2009г

Какво се финансира?
Дейностите се извършват посредством сътрудничеството между стартиращите
предприятия (СП) и предприятията домакини(ПД).
Стартиращо предприятие (СП) е предприятие, което е основано максимум три
години преди стартирането на настоящата покана. То трябва да изпълнява
европейските изисквания за малко или средно предприятие, като дейността му
може да бъде във всеки сектор на икономиката.
Основната цел на проекта трябва да бъде укрепване на предприемаческите умения
на СП чрез учене, посредством контакта с ПД от чужбина, от развитие на
съществуващо предприятие до реализиране на нова бизнес идея.
СП трябва да покажат сериозна, добре аргументирана, документално издържана и
приложима

бизнес

идея,

като

същевременно

опишат

специфичните

предприемачески нужди, които имат, а ПД от своя страна трябва да докажат
специфичните предприемачески качества и че

търсят и подкрепят бизнес

инициативи в нови насоки, генериращи печалба. СП трябва да покажат визия,
ангажимент и желание за риск когато трябва да се покрият част от необходимите
разходи за съответната инициатива. ПД трябва да бъде успешно предприятие
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(малко или средно) с желание да сподели своя опит, както и да желае да се
възползва от контакта със СП и възприемането с неговите идеи.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Всяко публично или частно юридическо лице, чиято дейност е свързана с бизнес
сферата:
–

национални

и

местни

публични

власти,

включително

правителствени

(министерства, агенции), други публични власти на национално или регионално
ниво, администрации, подчинени на националната или местната власт или
получили делегирана власт от тях, както и администрации, работещи с бизнеса.
– търговски и индустриални камари, занаятчийски камари или сродни организации
– организации и центрове в подкрепа на бизнеса, както и бизнес-инкубатори
– бизнес асоциации и бизнес мрежи
– публични и частни организации предлагащи подкрепа за бизнеса
Организации от ЕФТА/ ЕИП и страните кандидати (Хърватска, БЮРМ, Турция) са
допустими по Позиция 1 за участие като партньори по проекта, но при условие, че
е изпълнено условието за поне 2 партньора от различни страни членки.

Изисквания към проектите:
Позиция

1:

Публичните

власти

могат

да

подават

индивидуални

проекти.

Кандидатите от частния сектор трябва да бъдат в косорциум (т.е. т.нар Европейско
партньорство) с организация от поне една друга страна- член (т.е. да са минимум
две организации).
Позиция 2:Проектите са индивидуални и без патртньорство.
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление в страна член на ЕС
Позиция 1- Продължителността на проекта не трябва да надвишава 18 месеца.
Позиция 2- Максималната продължителност на проекта е 22 месеца.
Проектите по първа и втора позиция трябва да стартират на 1. 1. 2010 г.

Бюджет:
4 300 000 €
Интегра Груп ООД
ул. Димитър Хаджикоцев 17, ет. 1
София 1421

тел:
факс:
моб:
e-mail:
Web:

02 866 47 95
02 865 61 89
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

Безвъзмездно финансиране:
Не повече от 90 % от общите допустими разходи
Позиция 1: не повече от 140 000 €.
До 1 000 000 € ще бъдат отпускани на Европейски партньорства
Позиция 2: до 300 000 €.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минимум 10 % от общите допустими разходи
Плащания
Авансово и финално

Източник на информация:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/
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