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Poslanci Evropského parlamentu podporují program
Erasmus pro mladé podnikatele
23. května se setkali poslanci Evropského parlamentu z různých politických stran, aby byli slavnostně
uvedeni do funkce ambasadorů programu Erasmus pro mladé podnikatele. Vytvoření sítě ambasadorů z
řad poslanců Evropského parlamentu, ukazuje na vysokou úroveň politické podpory pro tento evropský
přeshraniční výměnný program pro podnikatele, který je iniciativou Evropské komise.
Na pondělní slavnostní večeři, Elżbieta Bieńkowska, evropská vyslankyně pro malé a střední podniky
(MSP) a komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP, řekla přítomným poslancům Evrospkého
parlamentu: “Program je již dobře zavedený a jsou za ním vidět skvělé výsledky. Adresuje některé z
hlavních výzev, které zažívají evropské začínající podniky a pomáhá firmám dostat se za hranice. Jsem
vděčná novým ambasadorům za jejich podporu v posouvání Erasmu pro mladé podnikatele na další
úroveň.”
Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová
Je pro mě velkým potěšením a skutečnou ctí, že jsem se mohla stát ambasadorkou tak významné
iniciativy. Věřím, že začátek podnikání není pouze příležitostí, ale v dnešní době je to spíše povinností
vůči Evropě. Potřebujeme dávat mladým lidem prostředky k vytváření nových pracovních míst a
posilování růstu napříč celou Evropou. Mým úmyslem vždy bylo usnadnění propojení našich úspěšných
podniků s mladými lidmi, kteří aktivně pracují na svém osobním růstu, záleží jim na jejich budoucí kariéře
a nebojí se podstoupit možné riziko při začátku jejich vlastního podnikání. Potřebujeme takto motivované
lidi – jsou zdrojem naší úspěšné a konkurenceschopné budoucnosti. Věřím v naše talentované mladé lidi
a udělám vše pro jejich podporu!
Poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová
Erasmus pro mladé podnikatele je dobrým prostředkem k podpoře mladých podnikatelů. Velmi mě zajímá
zpětná vazba od mladých podnikatelů a jejich projekty v tomto programu.
O Erasmu pro mladé podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele umožňuje novým nebo začínajícím podnikatelům až šestiměsíční
spolupráci se zkušenými podnikateli v jiné zemi. Podnikatelé si vyměňují nápady, přispívají k vzájemnému
rozvoji svých podniků a tím se jejich výměnný pobyt stává oboustranně výhodnou příležitostí.
Sedm let existence programu vykazuje příznivý vliv na zúčastněné podnikatele tím, že podporuje inovativní
postupy v podnikání, vývoj nových produktů a služeb a jejich vstup na nové trhy. Do programu se přihlásilo
více než 13 000 podnikatelů a výměny se zúčastnilo skoro 8 000 zkušených i začínajících podnikatelů. Na
Erasmus pro mladé podnikatele bylo přiděleno 55,3 milionů eur z rozpočtu programu COSME.
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Erasmus for Young Entrepreneurs is an initiative of the European Union

