
                                                                                                   

Comunicat de Presူ 
Cluj-Napoca, 19 februarie 2009 

Se lanseazူ „Erasmus pentru tinerii antreprenori”  
Un nou program de schimb de experienᘰူ pentru tinerii antreprenori 

 

Tinerii antreprenori europeni vor avea ocazia sူ lucreze timp de cel mult ᗰase luni în cadrul unei 
companii europene cu experienᘰူ pentru a învူᘰa cum sူ-ᗰi dezvolte propria afacere. Acesta este 
conceptul noului program de  schimb de experienᘰူ, „Erasmus pentru tinerii antreprenori”, finanᘰat de 
cူtre Uniunea Europeanူ ᗰi lansat astူzi în toate cele 27 state membre.  

Programul vizeazူ stimularea antreprenoriatului, a competitivitူᘰii, a internaᘰionalizူrii ᗰi a dezvoltူrii 
companiilor mici sau mijlocii (IMM-uri) la început de drum sau deja pornite prin transferul de cunoᗰtinᘰe 
dinspre antreprenori cu experienᘰူ spre noii antreprenori. 

„Întocmai programului Erasmus pentru studenᘰi, care s-a bucurat de succes, Erasmus pentru Tinerii 
Antreprenori vizeazူ întူrirea legူturilor ᗰi a înᘰelegerii între cetူᘰenii europeni. Mai mult, acest 
program va promova spiritul întreprinzူtor pe continentul nostru ᗰi va contribui la crearea unor 
companii tot mai puternice – un beneficiu vital în lupta împotriva actualei crize economice,” a spus 
Mauve Rute, Director de Promovare a competitivitူᘰii IMM-urilor din cadrul Comisiei Europene. 

Pentru cine este acest program? 
Erasmus pentru Tinerii Antreprenori vizeazူ Noii Antreprenori ᗰi Antreprenorii Gazdူ.  Noii 
Antreprenori (NA) sunt consideraᘰi aceia care se gândesc serios sူ îᗰi lanseze propria afacere sau 
care deja ᗰi-au lansat propria afacere în ultimii trei ani. Antreprenorii gazdူ trebuie sa deᘰinူ sau sူ 
administreze un IMM în Uniunea Europeanူ. ᗠi unii, ᗰi ceilalᘰi, pot proveni din orice domeniu de 
activitate.  
Noul antreprenor va dobândi, cu ajutorul antreprenorului cu experienᘰူ, cunoᗰtinᘰe relevante privind 
înfiinᘰarea companiei ᗰi administrarea ei, contribuind în acelaᗰi timp la derularea afacerii 
acestuia/acesteia prin munca sa, idei ᗰi viziuni noi 

Cum funcᘰioneazူ programul? 
Alegerea antreprenorilor gazdူ se realizeazူ cu ajutorul a mai bine de 100 de organizaᘰii intermediare 
(OI), competente în furnizarea de sprijin în afaceri (ex. Camere de Comert, centre de consiliere pentru 
demararea unei afaceri, ᗰ.a.) provenind din toate statele membre. Activitatea OI este coordonatူ de 
EUROCHAMBRES, Asociatia Europeanူ a Camerelor de Comerᘰ ᗰi Industrie, ce deᘰine rolul de Birou 
de Asistenᘰူ al programului. 
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Erasmus pentru tineri antreprenori este finanᘰat de Uniunea Europeanူ ᗰi activeazူ în întreaga Europူ cu sprijinul a mai mult de100 
de organizaᘰii intermediare (OI), competente în furnizarea de sprijin în afaceri (ex. Camere de Comert, centre de consiliere pentru 
demararea unei afaceri, ᗰ.a.).  Activitူᘰile sunt coordonate lanivel european de cူtre EUROCHAMBRES, Asociatia Europeanူ a 
Camerelor de Comerᘰ ᗰi Industrie, ce deᘰine rolul de Birou de Asistenᘰူ al programului. 



                                                                                                   
Atât noii antreprenori cât ᗰi cei cu experienᘰူ pot aplica pentru program prin intermediul paginii web 
www.erasmus-entrepreneurs.eu ᗰi astfel vor intra in contact cu Organizaᘰia intermediarူ cu care 
doresc sa colaboreze. Ulterior, aceastူ organizaᘰie va mijloci identificarea companiei partenere. Odatူ 
ce pူrᘰile implicate vor cူdea de acord asupra detaliilor cu privire la vizita (planul de lucru, atribuᘰii, 
responsabilitူᘰi etc.), schimbul de experienᘰူ poate demara. 

Noii Antreprenori au dreptul sa primeascူ din partea UE o contribuᘰie financiarူ pentru acoperirea 
costurilor de transport ᗰi cazare. În perioada 2009 – 2010, vor fi organizate 870 de vizite iar 
înregistrarea trebuie finalizatူ pânူ în decembrie 2009. 

Asociatia Institutul Postliceal „Phoenix” din Cluj-Napoca are calitate de OI de trimitere in cadrul 
consortiului „ Antreprenori Europeni” (EE) si urmeaza sa mijloceasca trimiterea unui numar de 40 de 
tineri antreprenori ( fara limita de varsta) in stagiu pe o perioada de 3 luni, 20 in cadrul consortiului, in 
UK si 20 prin colaborare cu alte consortii la nivel european.  

Context – Antreprenoriatul în Europa 
La ora actualူ Europa nu îᗰi exploateazူ la maxim potenᘰialul antreprenorial ᗰi apare necesitatea de a 
încuraja mai mulᘰi oameni sူ devinူ antreprenori. 51% din tinerii europeni ar fi interesaᘰi sူ urmeze 
calea antreprenoriatului, dar prea puᘰini dintre ei îᗰi pun planurile în practicူ.  

Cei care totuᗰi o fac, au tendinᘰa de a se menᘰine în graniᘰele pieᘰei naᘰionale mai degrabူ decât sူ 
exploateze oportunitူᘰi comerciale în alte zone ale UE sau mai departe. Doar 8% din IMM-uri îᗰi 
exportူ produsele ᗰi serviciile pe piaᘰa europeanူ. 

„Erasmus pentru Tinerii Antreprenori” reprezintူ un rူspuns inovator la provocarea dublူ reprezentatူ 
de nevoia de stimulare a antreprenoriatului ᗰi de încurajare a cooperူrii economice transfrontaliere. 
Noii antreprenori vor avea de câᗰtigat competenᘰe ᗰi perspective care se vor dovedi de nepreᘰuit în 
perioada de început a afacerii, crescând activitatea transfrontalierူ potenᘰialူ ᗰi, astfel, probabilitatea 
succesului,” a declarat Ben Butters, Director cu Afaceri Europene în cadrul EUROCHAMBRES. 

 

Pentru informaᘰii suplimentare: 
Institutul Postliceal Phoenix 
Cluj-Napoca, 400137 str. Meseriilor nr.20, Romania 
Tel: 0040 264 437313 • Tel/Fax: 0040 264 437857 
mvonica2004@yahoo.com 
roxana.salanta@yahoo.com 
viorica_rusu54@yahoo.com  
www.institutphoenix.ro 
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