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Hrvatska gospodarska komora organizira besplatnu RADIONICU 
 

ERASMUS – PROGRAM RAZMJENE ZA PODUZETNIKE 

koja će se održati u srijedu 23.10.2019. od 11.00 do 14.00 sati u maloj dvorani (II kat) u Županijskoj komori 
Rijeka, na adresi Bulevar oslobođenja 23. 

 
Izvor: www.erasmus-entrepreneurs.eu 

CILJ RADIONICE: 

Upoznati mlade i iskusne poduzetnike o prilikama koje se nude kroz ERASMUS program prekogranične 
razmjene poduzetnika. Na radionici će se predstaviti i obraditi teme koje će pojasniti prednosti sudjelovanja 
u programu, tko i kako se može sudjelovati, stipendiranje boravka i način te uvjeti prijave. 

O PROGRAMU 

 Erasmus za mlade poduzetnike pogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim 
poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji upravljaju tvrtkama u drugim zemljama sudionicama. 

 Iskustva se razmjenjuju tijekom boravka kod iskusnog poduzetnika koji novom poduzetniku pomaže steći 
potrebne vještine za vođenje manje tvrtke. 

PREDNOSTI SUDJELOVANJA U PROGRAMU 

 Kao novom poduzetniku pruža Vam se pogodnost edukacije kroz posao u malom ili srednjem poduzeću 
u inozemstvu u zemlji sudionici. Ovo će Vam olakšati pokretanje novog ili pak jačanje već postojećeg 
poduzeća. Pruža Vam se i pogodnost pristupa novim tržištima, međunarodne suradnje te potencijalne 
prilike za suradnju s inozemnim partnerima. 

 Kao poduzetniku domaćinu pruža Vam se pogodnost profitiranja od novih ideja koje u Vaše poduzeće 
donosi motivirani novi poduzetnik. Novi će poduzetnik možda imati posebne vještine ili znanja iz područja 
kojima Vi ne vladate, a koja se mogu izvrsno nadopunjavati s Vašim vještinama ili znanjem. 

PREDAVAČI: 

Hrvatska gospodarska komora: 

 Gojko Jelavić, voditelj Odjela za poduzetništvo, Sektor za industriju; 

 Ivan Jurić, viši stručni suradnik, Odjel za poduzetništvo, Sektor za industriju; 

 
Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca na web stranici do 22.10.2019. g. ili do popunjenja mjesta. 
Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati gđu Sarah Fabijanić (sfabijanic@hgk.hr , T 051 209-164) 
 

S poštovanjem, 
Koordinator odsjeka za financijske institucije, poslovne 

Informacije i ekonomske analize 

Barbara Olenik Staničić, v.r. 
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Kratko o ERASMUS programu razmjene za poduzetnike 

Tko može sudjelovati? 

• novi poduzetnici koji su čvrsto odlučili pokrenuti vlastitu tvrtku ili su ju već pokrenuli unutar protekle tri 
godine; 

• iskusni poduzetnici koji su vlasnici ili vode malo ili srednje poduzeće u jednoj od zemalja sudionica. 

Erasmus za mlade poduzetnike financira Europska komisija, a prisutan je diljem zemalja sudionica u kojima 
mu pomažu lokalne kontakt točke koje pružaju stručnu poslovnu podršku u Republici Hrvatskoj to je 
Hrvatska gospodarska komora. 
 
Mogu li sudjelovati kao start-up poduzetnik ? 

Možete sudjelovati u programu kao novi poduzetnik pod uvjetom:  
• da ste se čvrsto odlučili osnovati tvrtku prema perspektivnom poslovnom planu; 
• da ste pokrenuli vlastitu tvrtku unutar posljednje 3 godine. 

Vaša (buduća) tvrtka ili aktivnost može pripadati bilo kojem sektoru, a dobna granica ne postoji. 
 
Međutim, morate i: 

• imati prebivalište u jednoj od zemalja sudionica; 
• imati konkretnu projektnu ili poslovnu ideju koja će se odraziti u Vašem poslovnom planu; 
• biti motivirani i predani suradnji tijekom Vašeg boravka kod iskusnog poduzetnika iz druge zemlje 

sudionice; 
• biti spremni doprinijeti razvoju poslovanja poduzetnika domaćina i staviti svoje vještine i sposobnosti na 

raspolaganje; 
• biti spremni na dodatna izdavanja uz financiranje iz programa kako bi pokrili troškove svog boravka u 

inozemstvu. 

Mogu li se prijaviti kao poduzetnik domaćin? 

Kao poduzetnik domaćin možete sudjelovati u programu pod uvjetom da: 
• imate prebivalište u jednoj od zemalja sudionica; 
• ste vlasnik ili vodite malo ili srednje poduzeće ILI ste osoba koja ima direktne veze s poduzetništvom na 

razini odbora malog ili srednje poduzeća; 
• vodite tvrtku više od 3 godine; 
• ste voljni podijeliti svoje znanje i iskustvo s novim poduzetnikom i biti mu mentor. 

Kao poduzetniku domaćinu koji sudjeluje u programu razmjena će Vam pružiti priliku da: 
• radite s energičnim i motiviranim novim poduzetnikom koji može doprinijeti Vašem poslovanju 

inovativnim stavovima, novim vještinama i znanjem; 
• profitirate od svježeg pristupa Vašoj tvrtki i specijalističkog znanja kojeg posjeduje novi poduzetnik, a Vi 

njime možda  ne vladate; 
• budete u ulozi savjetnika ili mentora; 
• naučite o stranim tržištima, proširite svoje poslovne mogućnosti i obavljate poslove u inozemstvu 
• razgovarate s poduzetnicima iz drugih zemalja sudionica i da Vam se ukaže prilika da surađujete s 

njima; 
• uspostavite kontakte i izgradite snažne odnose koji mogu poslužiti za uzajamno savjetovanje, 

preporuke i pronalaženje poslovnih partnera u inozemstvu; 
• usavršite jezične vještine. 

Aktivnim sudjelovanjem u programu Erasmus za mlade poduzetnike, mladim poduzetnicima postaju dostupne 
mnogobrojne pogodnosti koje će im pomoći uspješno voditi ili osnovati tvrtku. Boravak je u razdoblju do šest 
mjeseci kod iskusnog poduzetnika u državi Europske unije kako bi se iz prve ruke steklo znanje o 
osnivanju tvrtke u velikom broju područja kao što su: marketing/prodaja, financijsko računovodstvo, 
odnosi s kupcima, poslovne financije, itd.  Imat ćete također i priliku poboljšati svoj poslovni plan. 
 
Stipendija za vaš boravak u inozemstvu 
Financijska potpora novim poduzetnicima pomaže u pokrivanju troškova putovanja i boravka tijekom razmjene. 
Stipendiju dodjeljuje lokalna kontakt točka izabrana sa strane poduzetnika početnika (registrirana na online 
aplikaciji). Novi poduzetnik i njegova/njena lokalna kontakt točka potpisuju ugovor koji definira visinu potpore 
tijekom boravka, te načine plaćanja (npr. djelomična isplata na početku boravka, mjesečna isplata, itd.). 
Financijska potpora se obračunava mjesečno, a odražava ukupni životni trošak u zemlji boravka. 


