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SPOLUPRÁCE – NETWORK (sítě) 
 Vzdělání a výměna zkušeností, příklady dobré praxe 

 Sociální, pracovní oblast – podpora rozvoje (MSP + NNO) 
 

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY  
(přímé fondy z Bruselu – přidaná evropská hodnota, modelová situace)  

 Otevřené výzvy roku 2013 a zapojení do projektů 

 Harmonogram pro 2014+ (EVROPA 2020, URBAN/URBACT 
HORIZON 2020, COSME, ERASMUS EYE)   



Projekt ICE,  
Italsko-český Erasmus pro mladé podnikatele 
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 Erasmus pro mladé podnikatele / Erasmus for Young Enterpreneurs  

 

 B2B grantový program Evropské komise pro  

podporu rozvoje soukromého podnikání, 

 mobility mladých (začínajících) podnikatelů  

ke zkušeným zahraničním podnikatelům, 

 v Evropě probíhá již 5 cyklus, 

 v tomto cyklu poprvé plnohodnotné  

české IOs (zprostředkující organizace). 
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 Financováno prostřednictvím Komunitarních programů 

/konkrétně DG Enterprise & Industry/,  

 Realizace projektu v ČR 2013 - 2015, 

 AMSP ČR zajišťuje:  

 hodnocení žádostí,  

 výběr účastníků,  

 předodjezdovou přípravu účastníků,  

 asistenci v průběhu pobytu, 

 poskytování grantu na pobytové náklady  

(až 1.300 Eur/měsíc) 

 Celkové zajištění kvality 
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 Mohou se hlásit „Nový podnikatelé“(bez věkového omezení): 

1. lidé s vypracovaným podnikatelským  

záměrem 

2. nebo lidé již podnikající (ne více jak 3 roky) 

 Mohou se hlásit „Zkušení podnikatelé“:  

hostitelské úspěšné podniky mající chuť předávat  

zkušenosti dále (pozor účast v programu není závazkem  

firmy, ale konkrétního podnikatele!) 

 Pobyt v zahraničí 1 až 6 měsíců  

 www.ic-erasmus.eu/cs - web našeho projektu 

 www.erasmus-entrepreneurs.eu  - obecný web  

celého programu 
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Děkuji za pozornost 
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