KAKO MOGU SUDJELOVATI U
PROGRAMU??
Sudjelovanje u programu MobiliseSME vrlo
je jednostavno:
1

Na web-mjestu programa
MobiliseSME provjerite ispunjavate li
uvjete prihvatljivosti prijavitelja.

2

Registrirajte se na platformu
za povezivanje poduzetnika
(Matchmaking platform) i pronađite
partnere (MSP-ove) uz pomoć
Lokalnih kontakt točaka.

3

Pošaljite svojeg zaposlenika,
menadžera ili vlasnika MSP-a na
razmjenu i ostvarite prednosti koje
pruža prvi program razmjene osoblja
MSP-ova.

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

www.mobilise-sme.eu
support@mobilise-sme.eu
#MobiliseSME

TVRTKA KORISNIK
Program MobiliseSME

Program MobiliseSME

@MobiliseSME

Želite li proširiti svoje
poslovanje u Europskoj uniji
ili osnažiti već postojeća
partnerstva?
Pitate li se kakve poslovne
prilike pruža unutarnje tržište
EU-a?
Želite li učiti o novim
tehnologijama i razviti nove
vještine za svoju tvrtku dok
boravite u drugoj državi EU-a?

Broj ugovora VS/2020/0249
Projekt „Mobility Exchange Programme for SME Staff” ili
MobileSME, sufinancirao je program Europske unije EaSI
(EURES) 2020-2022.
Sadržaj ove publikacije odražava stavove isključivo autora,
odnosno partnera na projektu MobiliseSME. Europska
komisija nije odgovorna ni za kakvu upotrebu ovdje
sadržanih informacija.

Sudjelujte u prvom programu
razmjene osoblja MSP-ova:
MobiliseSME!
An initiative of the
European Union

ZAŠTO POSTATI TVRTKA
KORISNIK?
To je JEDINSTVENA prilika. VI i VAŠA tvrtka ćete:
Proširiti mrežu svojih kontakata na razini EU-a;
Sudjelovati u iskustvu koje će vam pružiti nove
uvide u načine poslovanja u drugoj državi EU-a;

Program MobiliseSME idrugi je pilot projekt razmjene
osoblja MSP-ova. U program je uključeno nekoliko
Lokalnih kontakt točaka iz država članica EU-a
(gospodarske komore, zaklade, inovacijske agencije
i poduzetnički inkubatori) koje će vam pomoći da se
registrirate na platformu za povezivanje poduzetnika
i pronađete MSP-ove za suradnju. U sklopu programa
MobiliseSME možete osnažiti već postojeću suradnju
ili raditi na već pokrenutim projektima s inozemnim
tvrtkama.
Pruža priliku za razvoj vještina i kapaciteta osoblja
MSP-a;
Potiče nove poslovne ideje na različitim tržištima
EU-a;
Osnažuje već postojeća partnerstva MSP-ova.

Ste malo i srednje poduzeće (prema definiciji
MSP-a Europske komisije). Tvrtke s jednom
zaposlenom osobom i slobodne profesije prihvatljivi
su prijavitelji. Veće tvrtke ne mogu sudjelovati kao
TVRTKA KORISNIK.

Steći znanja o tehnologijama, metodama ili
inovacijama koje vas zanimaju;

Vaš je MSP registriran u državi članici EU-a, Islandu
i Norveškoj, u skladu sa Sporazumom o Europskom
gospodarskom prostoru, Albaniji, Republici Sjevernoj
Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Razviti interkulturne i jezične vještine u
poslovnom okruženju;

Imate ozbiljan plan ili namjeru za poslovanjem u
inozemstvu.

Dobiti pristup međunarodnim tržištima i priliku za
uspostavljanje novih partnerstava.

U razmjeni mogu sudjelovati zaposlenici, menadžeri,
vlasnici i suvlasnici Tvrtke domaćina. Za više
informacija obratite se Lokalnim kontakt točkam.

KAKO PROGRAM
FUNKCIONIRA?
MOBILISE SME. ŠTO JE TO?

MOŽETE SUDJELOVATI AKO...

MobiliseSME pruža praktičnu i financijsku potporu
malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) i njihovom
osoblju (zaposlenici, menadžeri te vlasnici ili suvlasnici)
na kratkotrajnom boravku u drugom MSP-u (Tvrtka
domaćin) u drugoj državi članici EU-a.
Osoblje Tvrtke korisnika koje odlazi na razmjenu ostaje
zaposleno u Tvrtki korisniku tijekom razmjene.
Ne postoje definirani rokovi ili javni pozivi za
sudjelovanje. Program MobiliseSME odvija se
kontinuirano. Privremena razmjena može trajati od
najmanje jednog do najviše šest mjeseci.
U procesu povezivanja i prijave pomoći će vam
Lokalne kontakt točke koje se nalaze u nekoliko
europskih država. Čak i ako u vašoj državi ne postoje
Lokalne kontakt točke, možete sudjelovati u programu
→ Posjetite web-mjesto programa MobiliseSME i
kliknite na odjeljak Lokalne kontakt točke.

