
Erasmus for Young
Entrepreneurs

Vols obrir
nous mercats?

Necessites 
col·laboradors 
internacionals 

que t’ajudin 
a impulsar els 
teus projectes?

Vols crear
o ampliar la
teva xarxa 

de contactes 
a Europa?

An initiative of the European Union

El programa Erasmus per a Nous Emprenedors
és l’oportunitat que estaves esperant

Altres ja ho han provat amb èxit. Per què no tu?

ACREDITAT PER ENAC ACREDITAT PER ENAC

MÉS INFORMACIÓ:

Organització intermediària
(Gestora del programa i de les beques)
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
Nuria López Zafra • Anna Pajarón
Blasco de Garay, 29-49 • 08224 Terrassa
Tel. +34 93 733 98 33 • Fax. +34 93 789 11 65 
info@cambraterrassa.org

Entitat col·laboradora
(Punt d'informació interessats província de Lleida) 
GLOBALleida
Marisa Benítez • Maria Ruiz
Avinguda Tortosa, 2 • 25005 Lleida
Tel. +34 973 72 55 22
globalleida@globalleida.org



QUÈ OFEREIX EL PROGRAMA?

Una beca de la Comissió Europea per 
finançar l’estada del col·laborador al país 
d’acollida, distribuïda en quantitats 
mensuals. Aquesta beca finança l’estada 
del nou emprenedor a l’empresa 
d’acollida.

La relació entre el nou emprenedor i 
l’empresa d’acollida no té CAP COST 
per a l’empresa, tractant-se d’un conveni 
de col·laboració en el marc d’una beca 
europea d’intercanvi Erasmus for Young 
Entrepreneurs. Com que no es tracta 
d’una relació laboral, no cal donar d’alta 
a la Seguretat Social.

El suport de la Cambra de Terrassa per 
ajudar a la inscripció al programa.

Accés a la base de dades de nous 
emprenedors de tot Europa.

La gestió de la Cambra de Terrassa per 
trobar el perfil més adient així com per 
gestionar tot el procés.

Formar part de l’”Alumni database” i de 
les seves activitats de networking.

QUINS SÓN ELS 
BENEFICIS PER A LES 
EMPRESES PARTICIPANTS?

Disposar d’un col·laborador natiu 
d’un altre país en una estada d’entre 
1 i 6 mesos per desenvolupar tasques 
i projectes de l’empresa.

Facilitar l’intercanvi d'experiències 
entre emprenedors i empresaris amb 
experiència de diferents països.

Millorar els coneixements d’altres 
mercats.

Facilitar l'accés a nous mercats de 
la UE i països veïns i la cerca de socis 
comercials potencials.

Accedir a un entorn favorable a la 
creació de negocis en comú.

Conèixer altres mercats de la UE i 
altres maneres de treballar.

Una porta oberta a noves idees i 
oportunitats de negoci.

DE QUÈ ES TRACTA?

Ofereix als empresaris la possibilitat 
d’acollir en estades d’entre 1 i 6 mesos 
a nous emprenedors de la UE i països 
associats que treballin en projectes 
d’expansió i internacionalització de 
l’empresa.

PAÏSOS PARTICIPANTS

Els 28 Estats Membres de la UE. 
I els següents països veïns de la UE: 
Montenegro, Turquia, Sèrbia, Antiga 
República de Macedònia, Albània, 
Armènia, Moldàvia i Ucraïna.

QUI HI POT PARTICIPAR?

Els empresaris consolidats d’acollida han 
de ser Pimes amb un mínim de 3 anys 
d’experiència al mercat.

PERFIL DEL COL·LABORADOR

Qualsevol persona resident als països 
participants i inscrita al programa.
El col·laborador o ha redactat un Pla 
d’Empresa, o bé, disposa d’un negoci 
propi ja constituït en els darrers 3 anys 
en el seu país d’origen.

De tots els sectors empresarials i 
professionals.

A partir de 18 anys, i sense cap altre límit 
d’edat ni de formació.

EN QUÈ CONSISTEIX?

Ofereix als empresaris consolidats acollir 
a un nou emprenedor inscrit al programa 
Erasmus for Young Entrepreneurs, de 
qualsevol país de la UE o països associats 
durant un període d’entre 1 i 6 mesos. Les 
estades es poden fraccionar en períodes 
més curts si es decideix de mutu acord.

El programa no és exclusivament de pràctiques d’empresa. 
És un programa de col·laboració professional d’àmbit internacional 

amb objectius que poden sobrepassar el període de l’intercanvi.




