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Program EYE
Projekt ICE, Italsko-český Erasmus pro mladé podnikatele
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 Erasmus pro mladé podnikatele / Erasmus for Young Enterpreneurs

 Je grantový program Evropské komise pro podporu rozvoje 

soukromého podnikání (DG ENTR / EASME)

 Umožňuje vycestovat mladým (začínajícím) podnikatelů ke 

zkušeným zahraničním mentorům

 V Evropě probíhá již od roku 2009

 Od roku 2013 poprvé plnohodnotné české IO (zprostředkující 

organizace) = Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků ČR.
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 Mohou se hlásit „Noví podnikatelé“ (bez věkového omezení):

1. lidé mající nějaký podnikatelský záměr,

2. lidé již podnikající (ne však více jak 3 roky),

3. s trvalým bydlištěm v zemi EU,

4. co dokážou ukázat svou motivaci a odhodlání,

5. jsou připraveni podílet se na rozvoji 

podnikání firmy hostitelského podnikatele.

Program EYE
Dvě strany jedné mince / kdo se může zapojit?
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 Mohou se hlásit „Zkušení podnikatelé“: 

1. hostitelské, úspěšné podniky mající chuť 

předávat zkušenosti dále (účast v programu není 

ale závazkem firmy, ale konkrétního podnikatele!),

2. mají sídlo/bydliště v jedné ze zemí EU + 

přidružených zemí,

3. jde o majitele nebo ředitele SMEs či osobu 

přímo činnou v orgánech společnosti,

4. řídí vlastní společnost již několik let (>3 roky)

5. má zájem o to být mentorem začínajícímu 

podnikateli a podělit se s ním o své znalosti 

a zkušenosti.

Program EYE
Dvě strany jedné mince / kdo se může zapojit?



Co čeká vyjíždějícího?
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 Získá nové kontakty!

 Pozná trh v další evropské zemi, seznámí se s jinými způsoby 

podnikání (KDE? EU28+10 dalších zemí – např. Izrael, Turecko, 

Island, Norsko atd.)!

 Zdokonalí své dovednosti, zejména manažerské!

 Setká se s lidmi úspěšnými v podnikání!

 Objeví potenciální možnosti spolupráce!

 Dostane grant z programu EK (KOLIK? 530 – 1.100 EUR měsíčně)!

 Pobyt v zahraničí 1 až 6 měsíců (může být rozděleno do několika 

termínů, celková realizace ale do 1 roku)!

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Monthly financial assistance paid by IOs to NEs 8 1 Jan 2013_Final.pdf


Co čeká hostitele?
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 Pracuje se seriózním a motivovaným začínajícím podnikatelem 

plným nových nápadů!

 Rozvíjí své zahraniční kontakty!

 Získá znalosti o zahraničních trzích, které ho zajímají!

 Má možnost najít novátorská řešení a zlepšení pro svou společnost!

 Objeví nové potenciální možnosti spolupráce!

 Může rozšířit podnikání i do další země!



Zapojit se je snadné!
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5 kroků pro začínajícího podnikatele:

1. Připraví si životopis, motivační dopisy a podnikatelský plán.

2. Vyplní přihlášku (JAK VYPADÁ?).

3. Zvolí kontaktní centrum (IO) ve své zemi.

4. Spojí se s hostitelským podnikatelem v zahraničí a dohodne se na 

výměnném projektu (termíny, cíle, program stáže).

5. Po odsouhlasení výměny podepíše s kontaktním centrem (svou 

příslušnou IO) dohodu o financování.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Application Form -to upload.pdf


Zapojit se je snadné!
Video, příklady realizovaných zahraničních pobytů
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http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=234#.U3IZeFf11QQ

(04:53 min)

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=234#.U3IZeFf11QQ


Zapojit se je snadné!
Něco statistik
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Zapojte se!
Něco statistik
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Zapojit se je snadné!
Něco statistik
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Zapojit se je snadné!
Něco statistik
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Potřebujete více informací?
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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Jakub Škába, manažer zahraničních projektů

Tel.: +420 603 433 114

E-mail.: skaba@amsp.cz

Skype: jakub.skaba

 www.erasmus-entrepreneurs.eu - web celého programu EYE (i v ČJ)

 www.ic-erasmus.eu/cs - web našeho projektu ICE

mailto:skaba@amsp.cz
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.ic-erasmus.eu/cs


„Jsme firmám blíž“

Děkuji za pozornost

www.amsp.cz
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