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Еразъм за млади предприемачи е инициатива на Европейския съюз  

 

 
Членове на Европейския парламент се обявиха в 

подкрепа на програмата „Еразъм за млади 
предприемачи“ 

 
На 23 май членове на Европейския парламент от различни политически партии се събраха 
да отбележат създаването на мрежата от членове на Европейския парламент – посланици 
на „Еразъм за млади предприемачи“. Създаването на тази мрежа демонстрира високо ниво 
на политическа подкрепя за тази европейска програма за трансграничен обмен за 
предприемачи, стартирана по инициатива на Европейската комисия.  

По време на вечерната церемония по откриването, г-жа Елжбиета Биенковска, посланик на 
ЕС за МПС и член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, 
предприемачество и МСП, заяви пред членовете на европейския парламент: „Програмата 
вече е успешно създадена и е довила до солидни резултати. Тя е насочена към някои от 
основните предизвикателства, пред които са изправени новосъздадените европейски 
предприятия и подкрепя предприятията да се разрастват в цяла Европа. Изказвам 
благодарността си на новите членове на Европейския парламент — Посланици за 
тяхната подкрепа за издигането на „Еразъм за млади предприемачи“ на следващото 
ниво.“ 

АНДРЕЙ НОВАКОВ; ЕВА ПАУНОВА; МАРИЯ ГАБРИЕЛ;  

БЪЛГАРСКА МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ 

Относно „Еразъм за млади предприемачи“ 

„Еразъм за млади предприемачи“ позволява на новия или бъдещия предприемач да 
осъществи сътрудничество с опитен предприемач в друга държава за период до шест 
месеца. Предприемачите обменят идеи и подпомагат развитието на дейността на всеки 
един от тях, като превръщат обмена в полезна възможност за двамата предприемачи. 

Седем години след създаването си, програмата оказва положително въздействие за 
стимулирането на иновативни бизнес практики, разработването на нови продукти и услуги 
и разрастването към нови пазари за участващите предприемачи.  По програмата 
кандидатстваха над 13 000 предприемачи, като участие взеха близо 8 000 предприемачи с 
опит и нови такива. До 2020 г. за „Еразъм за млади предприемачи“ са отделени 55.3 
милиона евро по програма COSME. 

 
Пълният списък от членове на Европейския парламент — Посланици на „Еразъм за млади 

предприемачи“ може да видите тук. 
Снимки от събитието са публикувани тук. 
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За повече информация: Явор Профиров  

Повече информация за „Еразъм за млади предприемачи“: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
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