
Zaproszenie do składania wniosków — ENT/ERA/08/311 — Program „Erasmus” dla młodych
przedsiębiorców

(2008/C 146/05)

1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zapewnienie dotacji projektom, które umożli-
wiają przedsiębiorcom unijnym rozpoczynającym działalność naukę w przedsiębiorstwie o dużym doświad-
czeniu w innym państwie członkowskim. Ułatwi to wymianę doświadczeń i przyczyni się do tworzenia sieci
współpracy. Działanie to ma przyczynić się do wzmocnienia przedsiębiorczości, umiędzynarodowienia i
konkurencyjności nowo powstałych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz potencjalnych nowych
unijnych przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Jest ono skierowane do osób, które mają zamiar
rozpocząć własną działalność i, w mniejszym stopniu, do przedsiębiorców, którzy niedawno taką działalność
rozpoczęli.

Zaproszenie do składania wniosków składa się z dwóch części, dotyczących dwóch różnych rodzajów
działań:

Część 1: Partnerstwo europejskie przyczyniające się do zwiększenia mobilności przedsiębiorców rozpoczyna-
jących działalność.

Część 2: Koordynacja, pomoc i łączenie w sieci współpracy na poziomie UE, połączone z działaniami
wymienionymi w części 1.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Jakakolwiek jednostka publiczna lub podmiot prywatny mogą wziąć udział w niniejszym zaproszeniu do
składania wniosków. Mogą to być jednostki lub podmioty działające w dziedzinie promocji przedsiębior-
czości lub w zakresie ponadnarodowego pośrednictwa pracy, zwłaszcza:

— izby handlowo-przemysłowe, izby rzemieślnicze lub podobne organy,

— organizacje wspierające działalność gospodarczą i ośrodki wspierające przedsiębiorstwa rozpoczynające
działalność,

— stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsiębiorstwa,

— jednostki publiczne oferujące usługi wspierające przedsiębiorstwa,

— firmy świadczące usługi w zakresie kształcenia i szkolenia (publiczne, prywatne, sektorowe itd.) działa-
jące w sektorze wspierającym przedsiębiorstwa,

— organizacje zajmujące się pośrednictwem w szkoleniach.

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów wynosi 2 850 000 EUR. Pomoc finansowa
Komisji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Część 1: Wysokość żadnej z dotacji nie przekroczy 140 000 EUR. Maksymalny czas trwania projektów
wynosi 18 miesięcy.

Część 2: Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 000 EUR. Maksymalny czas trwania projektów wynosi
22 miesiące.

Działania w ramach części 1 i 2 muszą rozpocząć się przed 31 grudnia 2008 r.

4. Termin realizacji

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2008 r.

5. Dalsze informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej
stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu
przeznaczonym do tego celu.
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