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1. Cele i opis 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu pomóc nowym europejskim przedsiębiorcom 
wzbogacić swoje doświadczenie oraz ułatwić naukę i wymianę doświadczeń poprzez spędzenie określo-
nego czasu w przedsiębiorstwach kierowanych przez doświadczonych przedsiębiorców w innych 
państwach członkowskich. Ogólnie, to działanie przygotowawcze ma przyczynić się do wzmocnienia 
przedsiębiorczości, umiędzynarodowienia i konkurencyjności potencjalnych przedsiębiorców unijnych 
rozpoczynających działalność oraz nowo powstałych w UE mikro- i małych przedsiębiorstw. Działanie 
to jest skierowane do osób, które mają zamiar rozpocząć własną działalność oraz do przedsiębiorców, 
którzy niedawno taką działalność rozpoczęli. 

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

Część 1: Partnerstwa europejskie oraz władze publiczne na szczeblu krajowym i regionalnym zwięk-
szające i ułatwiające mobilność młodych przedsiębiorców 

Część 2: Wsparcie, koordynacja i wymiana doświadczeń połączona z działaniami wymienionymi 
w części 1. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioski mogą składać wszystkie jednostki publiczne lub prywatne działające w obszarze wspierania 
przedsiębiorstw. Mogą to być w szczególności: 

— władze publiczne na szczeblu krajowym lub regionalnym sprawujące władzę państwową, tj. rząd, 
ministerstwo, urząd lub agencja albo inny organ władzy publicznej działający na szczeblu krajowym 
lub regionalnym, który jest bezpośrednio podporządkowany rządowi lub samorządowi, ministerstwu 
lub urzędowi oraz sprawuje funkcje publiczne na mocy uprawnień przekazanych przez ten rząd lub 
samorząd, ministerstwo lub urząd; muszą one posiadać ustawową odpowiedzialność w zakresie 
rozwijania, promowania lub wspierania przedsiębiorczości, 

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

— organizacje wspierające działalność gospodarczą i ośrodki wspierające przedsiębiorstwa rozpoczyna-
jące działalność, 

— stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsiębiorstwa, 

— jednostki publiczne i prywatne oferujące usługi wspierające przedsiębiorstwa, 

Część 1: Władze publiczne mogą składać indywidualne wnioski. Pozostali wnioskodawcy muszą działać 
w ramach konsorcjum (tzn. partnerstwa europejskiego), przy czym przynajmniej jeden partner powinien 
pochodzić z innego kraju UE (tzn. konsorcjum musi liczyć przynajmniej dwie jednostki). 

Część 2: Wnioskodawcy muszą działać indywidualnie. 

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.
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Jednostki z krajów EFTA/EOG ( 1 ) oraz krajów kandydujących ( 2 ) dopuszczone są do uczestnictwa w 
części 1 jako partnerzy projektów w ramach partnerstwa europejskiego. Nie zmienia to wymogu 
minimum dwóch partnerów z różnych państw członkowskich UE odnośnie do partnerstwa europej-
skiego. Żadne dotacje nie będą przyznawane partnerom w tych krajach w ramach obecnego działania 
przygotowawczego. 

3. Budżet i czas trwania projektów 

Budżet całkowity przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 4 300 000 EUR. Pomoc finan-
sowa 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. 

Partnerstwom europejskim oraz władzom publicznym na szczeblu krajowym i regionalnym w państwach 
członkowskich UE, które jeszcze nie zostały objęte programem wspierania mobilności ( 3 ), zostanie przy-
znane maksymalnie 1 000 000 EUR. 

Część 2: Maksymalna kwota dotacji wyniesie 300 000 EUR. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 
22 miesiące. 

Działania w ramach części 1 i 2 muszą rozpocząć się przed 1 stycznia 2010 r. 

4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać do Komisji najpóźniej do dnia 29 maja 2009 r. 

5. Dalsze informacje 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następu-
jącej stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/ 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu 
przeznaczonym do tego celu.
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( 1 ) Republika Islandii, Księstwo Liechtensteinu, Królestwo Norwegii, Konfederacja Szwajcarska. 
( 2 ) Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja. 
( 3 ) Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Łotwa, Niderlandy i Słowenia.

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/

