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Eiropas apmaiņas programma 
uzņēmējiem 

"Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir 
pārrobežu apmaiņas programma, kas dod 
iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas 
gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties 
no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada 
mazos uzņēmumus visās valstīs, kas 
piedalās programmā. Apmaiņa no 1 

– 6 mēnešiem



Kas var piedalīties? 

Jaunie uzņēmēji, kas nopietni plāno izveidot 
savu uzņēmumu vai pēdējo trīs gadu laikā to jau 
ir izdarījuši. 

 

Pieredzējuši uzņēmēji, kam pieder mazais vai 
vidējais uzņēmums jebkurā valstī, kas piedalās 
programmā vai kas to vada. 



Ieguvumi jaunajam uzņēmējam 
 Pieredze un apmācības darbavietā— mazā vai vidējā 

uzņēmumā jebkurā valstī, kas piedalās programmā.  

 Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi 
uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās jūsu jauno 
uzņēmumu.  

 Piekļuve jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un 
potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības 
partneriem ārvalstīs. 



Ieguvumi pieredzējušam uzņēmējam 
 Jaunas idejas, ko jūsu uzņēmumā ienes motivēts 

jaunais uzņēmējs.  

 Lielākā daļa uzņemošo uzņēmēju bija tik apmierināti 
ar gūto pieredzi, ka pēc tam nolēma uzņemt pie sevis 
citus jaunos uzņēmējus. 

 Tā patiesi ir abpusēji izdevīga sadarbība, ar kuras 
palīdzību jūs abi varat atklāt arī jaunus Eiropas tirgus, 
atrast jaunus uzņēmējdarbības partnerus un uzzināt 
par atšķirīgiem uzņēmējdarbības modeļiem. 

 Plašas sadarbības veidošanas iespējas.  

 Ilgtermiņa sadarbība. 



Pienākumi jaunajam uzņēmējam 
 Sagatavot un parakstīt “Kvalitātes saistības”; 

 parakstīt tādu vienošanos ar jūsu vietējo kontaktpunktu par 
finansējuma saņemšanu jūsu uzturēšanās izdevumu segšanai, 
kurā noteikti saskaņotajā laikā izpildāmie projekta uzdevumi, 
saistības, finansiālie nosacījumi un norādītas iespējamās juridiskās 
sekas; 

 pēc jūsu uzturēšanās ārvalstī iesniegt aizpildītu atsauksmju 
aptaujas veidlapu; 

 dot ieguldījumu, lai nodrošinātu sekmīgu un produktīvu 
uzturēšanos ārvalstī. 



Pienākumi jaunajam uzņēmējam 
Kopā ar uzņemošo uzņēmēju jūs izlemsiet, kādus pasākumus 
īstenosiet savas uzturēšanās projekta gaitā. Tie var būt: 

 “ēnošana” un kopīgs darbs ar pieredzējušo uzņemošo uzņēmēju; 

 tirgus pētījuma veikšana un jaunu uzņēmējdarbības iespēju 
attīstīšana; 

 piedalīšanās uzņēmējdarbības attīstības, inovāciju un izpētes un 
attīstības projektos; 

 jūsu uzņēmējdarbības plāna uzlabošana vai pilnveidošana; 

 uzņēmuma finanšu izpēte; 

 uzņemošā uzņēmēja vadītā uzņēmuma zīmolvedības, pārdošanas 
un mārketinga stratēģiju iepazīšana. 



Pienākumi pieredzējušam uzņēmējam 
 Jums jānodrošina augstas kvalitātes mācīšanās 

pieredze un visaptverošas darba attiecības ar jauno 
uzņēmēju, lai viņš gūst izpratni, kas palīdzēs sākt 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbību; 

 jūs lūgs parakstīt dokumentu “Kvalitātes saistības”, 
kas nodrošina sekmīgu attiecību veidošanos ar jauno 
uzņēmēju. Šajā dokumentā cita starpā ir izklāstīti 
uzturēšanās mērķi un uzturēšanās laikā paredzēto 
pasākumu plāns; 

 pēc apmaiņas projekta beigām jūs lūgs aizpildīt arī 
atsauksmju veidlapu. 
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