
Criterii de eligibilitate pentru participarea antreprenorilor gazdă la Programul Erasmus 

pentru tinerii antreprenori 

În calitate de antreprenor gazdă poţi participa la program dacă: 

 Eşti rezident permanent al uneia dintre ţările participante;  

 Eşti proprietarul-managerul unei întreprinderi mici sau mijlocii SAU o persoană direct 

implicată în antreprenoriat la nivelul consiliului de conducere al IMM-ului; 

 Ai condus o companie timp de mai mulţi ani; 

 Eşti dispus să împărtăşeşti cunoştinţele şi experienţa pe care le ai cu un antreprenor nou şi 

să acţionezi ca un mentor.  

În calitate de antreprenor gazdă participant la program, beneficiile aduse de program se traduc 

prin ocazia de:  

 A lucra cu un antreprenor nou energic şi motivat care poate contribui la afacerea ta cu o 

viziune inovatoare, abilităţi şi cunoştinţe noi; 

 A beneficia de o viziune proaspătă asupra afacerii tale şi de cunoştinţe de specialitate pe 

care le poate avea antreprenorul nou şi pe care tu nu le deţii; 

 A acţiona ca un instructor sau mentor; 

 A afla mai multe despre pieţele externe, de a-ţi extinde oportunităţile de afaceri şi de a te 

angaja în activităţi de cooperare transfrontalieră;  

 A interacţiona cu antreprenori din alte ţări participante  şi de a colabora cu aceştia; 

 A face networking (socializare/colaborare) şi de a construi relaţii de lucru strânse, fapt 

care poate fi util pentru consultările reciproce, referinţele de afaceri şi pentru identificarea 

partenerilor de afaceri din străinătate; 

 A-ţi îmbunătăţi abilităţile lingvistice; 

 Marea majoritate a antreprenorilor au fost atât de mulţumiţi cu această experienţă, încât 

au decis să găzduiască alţi antreprenori noi ulterior! 

În calitate de antreprenor gazdă participant la programul Erasmus pentru tinerii 

antreprenori, trebuie să îndeplineşti următoarele sarcini şi responsabilităţi:  

 Trebuie să asiguri un nivel ridicat de calitate a experienţei de învăţare şi a relaţiei globale 

de lucru cu antreprenorul tău nou, care trebuie să dobândească informaţii de bază pentru a 

putea demara afacerea în mod viabil;  

 Trebuie să semnezi un „Angajament pentru calitate” care asigură relaţii de lucru fluide cu 

antreprenorul nou. Printre altele, acesta prevede obiectivele stagiului şi propune un plan 

de activităţi pe parcursul stagiului; 

 Va trebui, de asemenea, să completezi un formular de feedback la terminarea schimbului.  

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

