KAKO MOGU SUDJELOVATI U
PROGRAMU?
Participating in MobiliseSME programme
is easy:
1

Na web-mjestu programa
MobiliseSME pronađite uvjete
prihvatljivosti prijavitelja.

2

Registrirajte se na platformu
za povezivanje poduzetnika
(Matchmaking platform) i uz pomoć
Lokalnih kontakt točaka pronađite
odgovarajućeg partnera.

3

Proširite poslovanje svojeg MSP-a
u Europskoj uniji, razvijte vještine
i kapacitete u Tvrtki domaćina i
osnažite međunarodna poslovna
partnerstva na jedinstvenom
europskom tržištu.

Za više informacija posjetite
www.mobilise-sme.eu, obratite se nekoj
od Lokalnih kontakt točaka ili nam
pošaljite poruku e-pošte na
support@mobilise-sme.eu

www.mobilise-sme.eu
support@mobilise-sme.eu
#MobiliseSME
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Broj ugovora VS/2020/0249
Projekt „Mobility Exchange Programme for SME Staff” ili
MobileSME, sufinancirao je program Europske unije EaSI
(EURES) 2020-2022.

Želite proširiti svoja znanja
o tržištu, biti u toku s
najsuvremenijim inovacijama i
povećati konkurentnost svoje
tvrtke?
Trebaju vam nove ideje ili
vještine?
Želite proširiti mrežu svojih
kontakata i potaknuti daljnji
razvoj svojeg poslovanja?
#MobiliseSME

Sadržaj ove publikacije odražava stavove isključivo autora,
odnosno partnera na projektu MobiliseSME. Europska
komisija nije odgovorna ni za kakvu upotrebu ovdje
sadržanih informacija.

An initiative of the
European Union

ZAŠTO SUDJELOVATI U
PROGRAMU MOBILISESME?
Ako ste zaposlenik, menadžer ili (su)vlasnik malog ili
srednjeg poduzeća (MSP), program MobiliseSME pruža
vam priliku za suradnju s međunarodnim partnerima i
tvrtkama, na uzajamnu korist.
Program potiče:
Nove i već pokrenute poslovne ideje.
Internacionalizaciju MSP-ova.
Mobilnost zaposlenika.
Pristup novim znanjima i vještinama u svim
sektorima.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?
Osoblje/zaposlenici, menadžeri, (su)vlasnici malih
i srednjih poduzeća (MSP-ova) u državama
članicama EU-a, Islandu, Norveškoj, Albaniji,
Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.
Sudjelovati mogu i poduzeća s jednom
zaposlenom osobom.
Poduzetnici drugih profila poput samozaposlenih,
freelancera / neovisnih djelatnosti i slobodnih
profesija također su prihvatljivi prijavitelji.
Veće tvrtke mogu sudjelovati kao Tvrtke domaćini,
odnosno primati zaposlenike drugih tvrtki na
razmjenu.
MSP sudjeluje u programu slanjem ili primanjem
zaposlenika, menadžera, vlasnika ili suvlasnika na
razmjenu. Ako želite doznati više o pojedinostima
i uvjetima sudjelovanja u programu, obratite se
Lokalnim kontakt točkama.

KAKO PROGRAM FUNKCIONIRA?
Program MobiliseSME pruža praktičnu i financijsku
potporu malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) i
njihovom osoblju (zaposlenici, menadžeri te vlasnici ili
suvlasnici) na kratkotrajnom boravku (1 – 6 mjeseci) u
drugom MSP-u (Tvrtka domaćin) u drugoj državi članici
EU-a.

KOJE SU PREDNOSTI
SUDJELOVANJA U PROGRAMU?

U sklopu programa MobiliseSME dozvoljen je rad na
već pokrenutim zajedničkim projektima dviju tvrtki. Ne
postoje definirani rokovi ili javni pozivi za sudjelovanje.
U procesu povezivanja i prijave pomoći će vam Lokalne
kontakt točke koje se nalaze u nekoliko europskih država.

Sudjelovanjem u programu MobiliseSME svi dobivaju:
Tvrtka domaćin, Tvrtka korisnik i njihovi zaposlenici:
Tvrtka korisnik:
Bolje razumijevanje tematskog područja.
Stjecanje znanja o drugim tržištima.
Pristup tehnologiji, posebnim metodama ili
inovacijama.
Nove vještine zaposlenika, menadžera ili vlasnika.
Tvrtka domaćin:

USLUGE KOJE PRUŽA PROGRAM
MOBILISESME:
Informacije i vođenje kroz sudjelovanje u shemi
internacionalizacije.
Alati za proširivanje mreža poslovnih kontakata na
razini EU-a.

Nove ideje u područjima koja vas zanimaju.

Analiza potreba vašeg poslovanja i zaposlenika.

Daljnji razvoj proizvoda i usluga.

Usluge povezivanja: pomažemo vam da pronađete
poslovnog partnera u Europskoj uniji.

Prilika za širenje mreže poslovnih kontakata na
razini EU-a.
Učenje o novim tehnologijama ili stjecanje novih
vještina od zaposlenika na razmjeni..

Praktične informacije o boravku u inozemstvu.
Pouzdana kontakt točka za daljnji razvoj vaše tvrtke
na tržištu EU-a.

