
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABILO 

Spoštovani bodoči, mladi in izkušeni podjetniki! 

Vabimo vas na predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike, ki bo v 
četrtek, 12. 05. 2016, ob 10. uri, v prostorih ICRUM na Idrijsko-Cerkljanski 
razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija. 

Na delavnici bo podrobneje predstavljen evropski program „Erasmus za mlade 
podjetnike”, ki mladim, bodočim in novim podjetnikom nudi priložnost, da 1 - 6 
mesecev delajo z izkušenim tujim podjetnikom v njegovem MSP in si na ta način 
pridobijo podjetniška znanja, veščine in izkušnje za uspešnejši zagon in poslovanje 
svojega (bodočega) podjetja. Za usposabljanje v tujini mladi/bodoči podjetniki 
prejmejo nepovratna sredstva za kritje stroškov usposabljanja v tujini. 

Program Erasmus bo predstavil g. Sebastjan Rosa, strokovni sodelavec Centra za 
sodelovanje z gospodarstvom pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na 
Primorskem, ki že 7 let aktivno deluje kot posredniška organizacija programa 
Erasmus za mlade podjetnike. V tem obdobju je Univerza na Primorskem kot 
posredniška organizacija sofinancirala prek 25 usposabljanj mladih in bodočih 
slovenskih podjetnikov v tujini in organizirala tudi 12 gostovanj tujih mladih 
podjetnikov pri slovenskih izkušenih podjetnikih. 

Program 

 

URA  Prihod in registracija udeležencev 

5-10 min Uvodni pozdrav udeležencem 

Predstavnik ICRA d.o.o. Idrija 

1 ura  Predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike 

Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 
središče 

- Komu je program namenjen? 



    

 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

- Kdo lahko sodeluje v programu? 

- Kakšni so postopki in roki prijave? 

- Kako najti podjetnika gostitelja? 

- Kako poteka postopek od prijave do podpisa pogodbe o 
sofinanciranju? 

- Koliko nepovratnih sredstev lahko pridobim za usposabljanje v 
tujini? 

- Kako izvesti usposabljanje in kakšne so zahteve poročanja? 

- Izbrani primeri dobrih praks usposabljanja slovenskih 
podjetnikov v tujini 

15 min Razprava, vprašanja in odgovori   

 

Vljudno vas prosimo, da vašo prijavo za udeležbo na predstavitvi sporočite 
najkasneje do 10. 05. 2016 na e-naslov: info@icra.si .  
 
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki: 05 37 43 911. 
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