TISKOVÁ ZPRÁVA
Erasmus pro mladé podnikatele nově i v Olomouckém klastru inovací
Olomouc (17. 3. 2016) – Program EU Erasmus pro mladé podnikatele má od 1. února jediné
mimopražské kontaktní místo v Olomouckém klastru inovací (OKI). Začínající podnikatelé z regionu,
ale i zavedené firmy, se mohou zapojit do mezinárodního programu, který jim nabízí cenné
zkušenosti a kontakty.
„Do programu se mohou přihlásit jak začínající podnikatelé, kteří vyjedou na stáž do vybrané
zahraniční firmy a získají tak nové znalosti, zkušenosti a kontakty, tak i malé a střední podniky, které
chtějí hostit začínajícího podnikatele z jiné země,“ říká ředitel OKI Marek Vaculík. V programu nejsou
zapojeny jen členské státy EU, ale např. i rozvíjející se Turecko. Podle Vaculíka může OKI pomoci např.
začínajícímu podnikateli v potravinářské výrobě najít inspirativního partnera v Itálii či Španělsku.
Zájemce o průmyslovou výrobu je možné zase propojit se zavedenými firmami v Německu či Velké
Británii.
Program je určen pro zájemce s dobrým projektovým záměrem či začínající podnikatele, kteří
nepodnikají déle než tři roky, a pro majitele a ředitele zavedených společností. Formou výměnných
pobytů, které mohou trvat až půl roku, získají účastníci praktické zkušenosti z jiného tržního
prostředí. Mohou nalézt své budoucí obchodní partnery a inspirovat se místními způsoby podnikání.
Evropská komise zařadila v letošním roce do sítě místních kontaktních center (Intermediary
organizations) i Olomoucký klastr inovací, který je součástí BEA campusu Olomouc a na rozvoji
podnikavosti a zvyšování povědomí mladých lidí o podnikání pracuje systematicky již několik let.
Kontaktní centrum pomáhá zájemcům v průběhu celého procesu zapojení do programu – od
počátečního podání žádosti přes hledání vhodné firmy z hostitelské země, smluvní zajištění a
přípravu na odjezd do zahraničí až po samotný pobyt v místě vybrané zahraniční firmy.
V případě zájmu o zapojení se do programu je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na adrese www.
erasmus-entrepreneurs.eu a zvolit si kontaktní centrum, v případě OKI tedy Olomoucký klastr inovací.
V případě zájmu o bližší informace mohou zájemci kontaktovat také přímo OKI na e-mailové adrese
erasmus@o-k-i.cz či na telefonu 587 333 820.
Více informací o Programu Erasmus pro mladé podnikatele naleznete na webových stránkách:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.
Doplňující informace o kontaktním centru OKI naleznete na: http://www.o-k-i.cz.
Kontaktní informace:
Mgr. Lenka Říhovská
Projektová manažerka
Olomoucký klastr inovací, družstvo

kontakty: tel.: (+420) 587 333 905, e-mail: erasmus@o-k-i.cz
http://www.o-k-i.cz/

Doplňující informace:
“The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union.
The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made
of the information it contains.”
„This press release is part of the project BE EUROPE – Business Tandem for Europe which has
received funding from the European Union’s COSME Programme (2014 – 2020)“
Obsah této tiskové zprávy je odrazem názorů autora, který za něj nese výhradní odpovědnost. Tato
zpráva nereprezentuje názory Evropské komise a Výkonné agentury pro malé a střední podniky či
jakéhokoliv jiného subjektu Evropské unie. Evropská komise a Výkonná agentura nenesou žádnou
odpovědnost za použití informací obsažených v této zprávě.
Tato tisková zpráva je součástí projektu „BE Europe – Business Tandem for Europe“, který je
financován z programu Evropské unie „COSME (2014-2010)“.

