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Erasmus dla dorosłych? Dołącz do 45 tysięcy uczestników i zgłoś się do 

programu wymian zagranicznych dla młodych stażem przedsiębiorców 

Jeśli nie zdążyłeś wziąć udziału w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus na 

studiach, nic straconego. Możesz skorzystać z odsłony projektu dla młodych przedsiębiorców i 

wyjechać uczyć się biznesu od doświadczonych firm z USA, Singapuru czy innych krajów 

europejskich. Koszty pobytu pokryją Fundusze Europejskie. Do zdobycia bezcenne przeżycia, 

wiedza i nawet 6600 euro dofinansowania. 

Erasmus to nie tylko wyjazdy studenckie – pod tą nazwą kryje się także program dla młodych, 

europejskich przedsiębiorców. Jego ideą jest podniesienie kwalifikacji początkujących, ambitnych 

biznesmanów poprzez czerpanie wiedzy od doświadczonych firm z innych państw. Zdobycie takich 

umiejętności to wartość dodana przy zakładaniu lub prowadzeniu własnej, dobrze prosperującej 

firmy. Udział w programie mogą wziąć zarówno osoby planujące założenie własnej działalności 

gospodarczej, jak i przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli taką działalność w ciągu ostatnich trzech lat. 

Do programu z ramienia podmiotów przyjmujących zagranicznych adeptów biznesu mogą zgłaszać 

się także doświadczone przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Obecnie funkcjonują dwie odsłony tego programu: „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz 

„Erasmus Global” (EYE Global). Oferta Erasmusa skierowanego do przedsiębiorców jest 

finansowana przez Komisję Europejską i realizowana na terenie państw uczestniczących za 

pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych. Jednym z trzech takich punktów w naszym 

kraju jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczośćci (PARP).  

Erasmus dla młodych przedsiębiorców 

Projekt „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” realizowany jest przez PARP od 2012 roku i cieszy 

się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie od uruchomienia programu (w 2009 roku) do końca 

2022 roku europejscy przedsiębiorcy złożyli 45 145 wniosków. Ponad 5% wszystkich 

zaakceptowanych wniosków pochodziło z Polski. Nasz kraj zajmuje ponadto 3. miejsce w Europie 

pod względem liczby nawiązanych relacji biznesowych. 

„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” to szansa na wyjazd zagraniczny do krajów europejskich, 

biorących udział w programie na okres nawet do 6 miesięcy i łączne, maksymalne dofinansowanie 



 

w kwocie do 6 600 euro. Środki te stanowią dofinansowanie kosztów pobytu i zakwaterowania w 

kraju  zagranicznego przedsiębiorcy, a kwota jest wypłacana w miesięcznych ratach.  

Wyjeżdżając za granicę, młody przedsiębiorca ma szansę zdobycia umiejętności potrzebnych do 

prowadzenia własnej firmy. Zagraniczny przedsiębiorca korzysta natomiast ze świeżej perspektywy 

młodego, ambitnego pracownika. Obie strony zyskują możliwości współpracy z zagranicznymi 

partnerami, budują wartościowe kontakty i poznają zagraniczne rynki. 

– Udział w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” był jedną z najlepszych decyzji, jakie 

podjęłam w moim życiu zawodowym. Dzień zaczynaliśmy od kawy i spotkania w całym gronie, 

podczas którego omawialiśmy plany na cały dzień i wymienialiśmy się pomysłami. To uczy strategii 

i dobrego planowania, czyli kluczowych rzeczy w branży – mówi Maja Molinek, architekt 

krajobrazu i projektantka, która w ramach programu wyjechała na 5 miesięcy do Portugalii na 

wymianę do Studio Grandpa’s Lab, interdyscyplinarnego studia kreatywnego, działającego na 

styku światów cyfrowego i fizycznego. Efektem programu były dla niej nie tylko nowe 

doświadczenia, ale i decyzja o przeprowadzce do Portugalii – po zakończeniu Erasmusa Maja 

otrzymała od Studia propozycję stałej współpracy. 

Program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że w kończącej się właśnie edycji programu, 

trwającej od lutego 2019 roku, nabór wniosków został zamknięty dwa miesiące przed czasem z 

powodu wyczerpania środków. Nic jednak straconego, ponieważ kolejna runda programu rusza już 

1 lutego 2023 roku. 

Erasmus Global 

„Erasmus Global” to z kolei możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich. Program oferuje 

programy partnerskie trwające od 1 do 3 miesięcy, które odbywają się w takich państwach jak: 

USA (stany: Nowy Jork i Kalifornia), Singapur, Korea Południowa, Kanada (stany: Kolumbia 

Brytyjska, Ontario i Quebec), Izrael i Tajwan.. 

Idea EYE Global jest podobna, jak w przypadku europejskiej wersji programu. Uczestnik uzyskuje 

comiesięczne wsparcie finansowe, dzięki któremu może czerpać wiedzę od doświadczonych 

przedsiębiorców z innych państw. Wyjazd jest szansą na doskonalenie umiejętności językowych 

oraz budowanie relacji biznesowych, które zaprocentują w przyszłości. 

Składanie wniosków wystartowało 14 marca 2021 r., a zakończy się 13 marca 2024 r. Maksymalne 

dofinansowanie, jakie można uzyskać wynosi 3000 euro oraz jednorazowa dotacja na pokrycie 

kosztów podróży. 

Rola PARP w programie Erasmus 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucja pośrednicząca jest odpowiedzialna za 

poszukiwanie zagranicznych przedsiębiorców, osób zainteresowanych wyjazdem za granicę oraz 

polskich przedsiębiorców z sektora MŚP gotowych stać się hostami dla gości z krajów UE.  

– PARP wspiera realizację programu Erasmus od niemal 11 lat. W tym czasie oceniliśmy tysiące 

wniosków, CV oraz biznesplanów, a wśród beneficjentów Agencja rozdysponowała granty o 



 

wartości ponad 385 tys. euro. Wkład własny PARP do organizacji programów przekroczył 50 tys. 

euro. Z każdym kolejnym rokiem te kwoty są wyższe. To co nas cieszy to fakt, że pod koniec 

stycznia br. przy współudziale PARP będzie już  100 zrealizowanych wymian stażowych – mówi 

Dariusz Budrowski, prezes PARP. 

Jak wziąć udział w wymianie? 

Osoby zainteresowane udziałem w programach Erasmus dla przedsiębiorców muszą wypełnić 

wniosek w języku angielskim, odpowiadając na pytania m.in. o motywację dotyczącą udziału w 

wymianie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz plan biznesowy opisujący pomysł na 

własną działalność gospodarczą. Do formularza należy dołączyć również swoje CV oraz biznes plan.  

Po zaakceptowaniu aplikacji, uczestnik otrzyma dostęp do bazy zawierającej informacje o 

przedsiębiorcach przyjmujących, spośród których finalnie wybiera jedną firmę. Kolejnym krokiem 

jest podpisanie umowy z PARP. Natomiast z wybranym przedsiębiorstwem, uczestnik opracowuje 

szczegółowy plan pobytu, który jest załącznikiem do umowy na wypłatę wsparcia. 

 

Więcej informacji o programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców znaleźć można na tej stronie. 

Informacje o programie Erasmus Global dostępne są pod tym linkiem. 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-global
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