Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców
Staże u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej
Nabór ciągły do 30.09.2013
Celem naboru jest wyłonienie młodych przedsiębiorców, którzy wezmą udział w działaniu EYE, tzn.
otrzymają wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu (tzn. kosztów podróży
i utrzymania, w tym kosztów zakwaterowania) w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
odbywany jest staż

Beneficjenci (MP)
- mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, który:
 prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i ma miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 jest wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej prawa handlowego z siedzibą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym osobą fizyczną, mającą miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 złożył wniosek o udzielenie wsparcia nie później niż przed upływem trzech lat, licząc od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą, mająca miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- MP uczestniczący w działaniu EYE musi spełnić następujące kryteria wyboru:
 mieć przygotowany projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w planie przedsięwzięcia;
 wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas stażu u doświadczonego przedsiębiorcy
z innego państwa członkowskiego UE;
 być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez
udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji;
 wykazywać gotowość do poniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które
nie zostaną objęte wsparciem w ramach działania.
 przygotować i podpisać „Zobowiązanie na rzecz jakości” opisujące zasady współpracy
pomiędzy MP a przedsiębiorcą przyjmującym. Dokument ten precyzuje między innymi cele
stażu i proponowany plan działań w ramach stażu;
 zawrzeć z IP umowę, na podstawie której zostaje wypłacone wsparcie na odbycie stażu.
Umowa określa również zadania, obowiązki, harmonogram stażu a także warunki finansowe
i prawne udziału w działaniu EYE;
 dostarczyć po zakończonym pobycie sprawozdanie, w którym znajdzie się opis wykonanych
zadań, zdobytej wiedzy i umiejętności oraz korzyści z wymiany dla rozwoju własnej firmy.

Finansowanie stażu
- Wsparcie na odbycie stażu jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie przez MP kosztów pobytu
(tzn. kosztów podróży i utrzymania, w tym kosztów zakwaterowania) w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym odbywa on staż.
- Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem wyznaczonej przez Komisję
Europejską miesięcznej stawki dla kraju, w którym MP odbywa staż (nie więcej niż równowartość
kwoty 1100 euro) oraz liczby miesięcy trwania stażu.

Zgłoszenie udziału
Rejestracja się do programu EYE odbywa się poprzez złożenie wniosku przy użyciu INZ dostępnego
na stronie http://www.erasmus-entrepreneurs.eu.
Wniosek należy wypełnić i złożyć w języku angielskim. Na tym etapie procedury konieczne jest
wybranie PARP (z listy) jako instytucji pośredniczącej (IP). IP odpowiada za weryfikację złożonego
wniosku oraz, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania, za jego przyjęcie lub odrzucenie.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków
Kryteria formalne:
a) Wymogi formalne - wniosek:
 złożenie wniosku online,
 dołączenie do wniosku CV, w formacie EuroPass, wzór dostępny na stronie:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions,
 dołączenie do wniosku Planu Przedsięwzięcia (Biznes Planu),
 kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,
 wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją dostępną
na stronie programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

b) Wymogi formalne – Młody Przedsiębiorca:
 MP prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata (jeśli dotyczy) i ma siedzibę,
a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 MP nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

d) Kryteria formalne specyficzne:
 MP nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.),
 MP podlega wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie na podstawie art. 1 Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis.

II. Kryteria merytoryczne:
a) obligatoryjne (ocena 0-1):
 Ocenie podlega załączony do wniosku Plan Przedsięwzięcia (Biznes Plan), który musi być
przygotowany zgodnie z wytycznymi

