
 
 

 

Què és El Programa Erasmus per a Joves Emprenedors? 

És un programa d'intercanvi adreçat als emprenedors i finançat per la Unió Europea. T'ofereix l'oportunitat de 

treballar al costat d'un empresari experimentat en un altre país participant. La teva estada a l'estranger pot 

durar entre un i sis mesos.  

El programa es basa en una xarxa de punts locals de contacte i suport empresarial.  El punt de contacte local 

que hagis escollit al teu país et proporcionarà suport i assistència per trobar un empresari d'acollida. 

Què t’ofereix aquest programa? 

- Creixement professional  

- Contactes internacionals 

- Reforçar aptituds específiques del teu sector 

- Futures oportunitats potencials de col·laboració 

- Possibilitat de conèixer una altra cultura, millorar les pròpies competències socials i culturals. 

Qui hi pot participar?  

- Emprenedors que estan pensant seriosament en obrir el seu propi negoci (tenir un pla d’empresa) 

- Emprenedors que han posat en marxa recentment el seu negoci en els darrers tres anys. 

 

Què has de fer per participar? 

1. Informa't sobre els criteris de selecció i el procés d'inscripció al web  

2. Tingues a punt el teu currículum i el teu pla de negoci (hi ha entitats que et poden ajudar a fer-ho) 

3. Inscriu-te en línia a http://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

4. Busca un empresari d'acollida que s'adapti a les teves necessitats amb l'ajuda dels punts locals de contacte 

i prepara't per a l'intercanvi  

5. Viatja a l'estranger per trobar-te amb el teu amfitrió i treu tot el profit d'aquest intercanvi empresarial 

 

Se't convaliden crèdits per realitzar-ho? 

La participació al programa no reconeix l’intercanvi com a practiques curriculars, però si vols ho pots 

convalidar com crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats solidàries i de cooperació 

internacionàls. 

 

Té algun cost participar en aquest programa? 

El programa no té cost de participació i el Jove Empresari que va a l'estranger rep un ajut econòmic que varia 

segons el país d’acollida. Podeu consultar la taula al següent link 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


 
 

 

En vols saber més i resoldre tots els teus dubtes? 

Aquesta es la web de Erasmus Emprendedores  on pots trobar més informació.  

Si et queden algunes dubtes, abans de contactar la Cambra de Comerç de Girona, pots contactar amb nosaltres 

i t'expliquem el programa amb més detalls. Per concertar una cita personalitzada, pots escriure un correu a 

voluntariat.internacional@udg.edu 
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