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Medzinárodná konferencia 
„Európska únia a možnosti pre mladých 2014 Erasmus+“ 

11.máj 2015, Bratislava 
 

INFORMAČNÁ BROŽÚRA 
 

ORGANIZÁTORI 

INSTITUTE OF EUROPEAN DEMOCRATS (IED) /  
INŠTITÚT EURÓPSKYCH DEMOKRATOV 

je inovačný neziskový, politický a kultúrny výskumný inštitút so sídlom 
v Bruseli. Bol zriadený v septembri 2007 ako nezávislý výskumný inštitút. 
IED ponúka svieže politické myšlienky takisto ako i silné a rešpektované 
kultúrne zázemie pre  Parti démocrate européen-European Democratic Party 
(PDE-EDP), ku ktorej je formálne pridružená. Rovnako ako všetky politické 
nadácie na európskej úrovni uznané Európskym parlamentom, IED pracuje 

s podporou európskych inštitúcií ako medzinárodný politický think tank. Inštitút Európskych Demokratov 
podporuje širokú škálu činností, ktoré zahŕňajú štúdie a analýzy, semináre a verejné konferencie. S cieľom prispieť 
k vývoju politickej debaty na úrovni EÚ, kde sa alternatívne politiky navzájom konfrontujú, vďaka dobre rozvinutej 
celoeurópskej sieti IED usporadúva medzinárodné konferencie a semináre, kde politici, odborníci, európski 
a národní reprezentanti či akademici môžu diskutovať a zdieľať svoje myšlienky. Takéto udalosti sú organizované 
predovšetkým v členských štátoch EÚ s cieľom diskutovať o konkrétnych problematikách bližšie k občanom EÚ 
a členským organizáciám PDE-EDP a taktiež s cieľom prispieť k národnej diskusii s európskou perspektívou 
zabezpečenou prostredníctvom medzinárodného rozmeru týchto podujatí. Podujatia IED sú však samozrejme 
organizované i v Bruseli, pričom Inštitút podporuje a udržiava špeciálnu európsku sieť akademických a politických 
kontaktov, aby bolo možné sa zamerať na vzťahy EÚ z hľadiska kľúčových globálnych oblastí a politík. IED tiež 
dodáva politické dokumenty a publikuje štúdie vďaka svojim výskumných pracovníkov a tiež prostredníctvom 
externých projektov. Vo všetkých svojich činnostiach Inštitút Európskych Demokratov pracuje v spojení s ostatnými 
európskymi a medzinárodnými nadáciami, univerzitami a centrami pre výskum či európskymi a národnými 
inštitúciami. Program aktivít inštitútu je plánovaný jeho členmi zastúpenými v predstavenstve a na valnom 
zhromaždení, a je koordinovaný kanceláriou v Bruseli. Primárnym cieľom IED je podporovať lepšie pochopenie 
hlavných aspektov procesu európskej integrácie a aktívne sa iniciovať v posilnení dôvery európskych občanov k 
európskym inštitúciám a predovšetkým k myšlienke zjednotenej Európy. V tomto pohľade Inštitút európskych 
demokratov aktívne pracuje na zacelení medzery, ktorá odvracia občanov od európskych verejných politík. IED 
takisto podporuje užšiu spoluprácu s najvýznamnejšími osobnosťami a inštitúciami v politickej, hospodárskej a 
kultúrnej oblasti. Predsedom IED je Jean Claude Casanova; výkonným riaditeľom IED je Luca Bader.  

www.iedonline.eu 

 

MLADÍ EURÓPANIA (ME)  
je nezisková mládežnícka organizácia, ktorá združuje všetkých 
mladých ľudí, ktorým záleží na svete okolo nich. Organizácia 
podporuje myšlienku, že mladí musia byť aktívni a preto sa členovia svojou činnosťou snažia mládeži ukázať, že veci 
verejné, ako aj život v Európskej únii sa nás bezprostredne týkajú a ovplyvňujú naše každodenné životy. Ich 
činnosťou prispievajú k základným pilierom zdravej spoločnosti a jej vyváženej budúcnosti, v prospech rozvoja 
demokracie, tolerancie a rodovej rovnosti. Cieľom organizácie je najmä osveta, vzdelávanie, združovanie mladých, 
rozvoj ich spolupráce a zvyšovanie povedomia o živote v spoločenstve (nielen) v Európe. Svojimi aktivitami chcú 
Mladí Európania tiež posilniť účasť mladých ľudí na rozhodovacích procesoch, a to na všetkých úrovniach. Tiež 
priamo podporujú ašpirácie mladých ľudí a participujú na akčných programoch pre mládež ako neoddeliteľnej 
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súčasti sociálneho a ekonomického rozvoja v spolupráci s vládou a mimovládnymi organizáciami. Súčasnou 
predsedníčkou organizácie je Lýdia Hirošová. 

www.mladieuropania.sk  

 

MODERÁTOR KONFERENCIE 

François Lafond  
je výkonný riaditeľ EuropaNova, člen vedeckého výboru Institute of European Democrats 
(IED) v Bruseli a Paríži, člen IDEFIE v Paríži a pravidelný spolupracovník pre taliansky 
denník Europa v Ríme. V minulosti pracoval ako výkonný riaditeľ a člen správnej rady 
French Aspen Institute a bol i riaditeľom parížskej kancelárie German Marshall Fund of 
the United States. Predtým bol François Lafond špeciálny poradcom talianskeho ministra 
pre regionálne záležitosti a miestnu ekonomiku, bol zodpovedným vedúcim 
medzinárodných vzťahov think tanku Glocus v Ríme a docentom v Centre pre Európske 
štúdie Sciences-Po univerzity v Paríži. Bol taktiež zvláštnym poradcom talianskeho 

tajomníka pre zahraničné veci, zástupca riaditeľa Policy Network v Londýne, výskumník a námestník generálneho 
tajomníka think tanku Notre Europe v Paríži, ktorej predsedal Jacques Delors, a vedecký pracovník na Inštitútu 
Centra Roberta Schumana Európskej Univerzity vo Florencii. 

 

HLAVNÍ PREDSTAVITELIA 

Luca Bader  
je výkonný riaditeľ Institute of European Democrats (IED). Je riaditeľ štábu Ministerstva 
zahraničných vecí Talianska. V priebehu posledných desiatich rokoch slúžil ako zodpovedný 
predstaviteľ za Európu a Severnú Ameriku v Demokratickej strane (PD) v Taliansku a ako 
poradca Výborov pre zahraničné veci a obranu talianskeho parlamentu. Bol tiež poradcom 
o EÚ a medzinárodných vzťahoch niekoľkých talianskych ministerstiev a súkromných 
spoločností a pravidelne písal o talianskych a EÚ záležitostiach pre niekoľko talianskych 
publikácií. Robil tiež výskum v School of International and Public Affairs na Columbia 
University v New Yorku a na Inštitúte medzinárodných vzťahov v Ríme, kde ako vedúci 
výskumný pracovník robil výskum, usporadúval konferencie a písal o európskej integrácii, 
transatlantických vzťahoch a medzinárodnej ekonomike. Pracoval pre Národný Demokratický Ústav vo 
Washingtone D.C., kde pracoval na programe budovania inštitúcií a politických strán. V roku 2005 bol vybraný 
Ministerstvom zahraničných vecí USA na "International Leaders Programme". Od roku 2004 do roku 2006 pracoval 
ako poradca v Európskom parlamente v Bruseli. 

 

Miroslava Calegari 
je predsedníčkou mládežníckej organizácie Young Democrats for Europe /Mladí Demokrati 
za Európu/ (YDE). Je profesionálnou tlmočníčkou, občianskou aktivistkou a 
dobrovoľníčkou. Je jednou zo zakladateliek slovenskej frakcie medzinárodnej PDE-EDP 
Európskej demokratickej strany, ktorá bola založená v roku 2009 - od tej doby bola 
vedúcou jej mládežníckej platformy. Štyri roky bola podpredsedníčkou mládežníckej 
organizácie Mladí Európania (ME), slovenského partnera EDP. V súčasnej dobe je 
predsedníčkou Young Democrats for Europe, mládežnícke organizácie medzinárodnej 
politickej frakcie Parti démocrate européen-European Democratic Party (PDE-EDP), člena 

skupiny ALDE v Európskom parlamente. Okrem toho, že spolupracuje na projektoch zameraných na právne 
uznanie požiadaviek mladých ľudí v rozhodovacích procesoch, bojuje tiež proti diskriminácii, porušovaniu ľudských 
práv a xenofóbii. 
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Lýdia Hirošová 
je predsedníčkou slovenskej mládežníckej organizácie Mladí Európania (ME). Študuje 
politológiu na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a na Prešovskej univerzite. 
Verí, že mladí ľudia by mali byť aktívni. Prostredníctvom svojej činnosti v rámci 
Mladých Európanov sa snaží poukázať na to, že veci verejné rovnako ako život v 
Európskej únii nás priamo ovplyvňujú. Vďaka zapojeniu a organizovaniu rôznych 
projektov s mladými ľuďmi sa snaží motivovať mládež k neustálemu 
sebazdokonaľovaniu a osobnému rozvoju svojich kľúčových kompetencií potrebných na 
úspešnú adaptáciu na trhu práce. 

 

PANELISTI 

1. PANEL: “Mladí ľudia v EÚ – súčasná situácia a fakty” 
Vlasta Kunová 

je prorektorkou na Paneurópskej vysokej  škole v Bratislave, vedecko-výskumná 
pracovníčka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
a vysokoškolská učiteľka na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Je držiteľkou Jean Monnet Chair na Univerzite Komenského a držiteľkou 
ďalších 32 slovenských a zahraničných ocenení. Jej špecializáciou je ochrana ľudských 
práv v EÚ, európske ústavné právo, vonkajšie vzťahy EÚ a hospodárska a menová 
únia. V rámci Jean Monnet Chair a Jean Monnet Module doc. Kunová prednášala 
na mnohých významných univerzitách v EÚ, USA a Ázii. V minulosti pracovala pre 

Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR a pre rôzne európske inštitúcie. Bola tiež hlavnou expertkou a poradkyňou 
pre projekty SlovakAid v Bielorusku a projekty reformy administratívy v nových členských štátoch EÚ. Publikovala  
učebnice a články na tému efektivita rozhodovacieho procesu EÚ, ochrana ľudských práv a harmonizácia práva. Jej 
Jean Monnet Chair bola zaradená na listinu 20 najlepších projektov na svete.  

 

Xabier Iñigo Ochandiano Martínez 
je riaditeľ Plánovania a Inovácie v Zamestnaní na Ústave pre zamestnanosť a sociálnu 
politiku baskickej vlády. Vyštudoval business štúdia so špecializáciou v odbore business 
manažment, marketingový manažment a business administrácia na University of the 
Basque Country (UPV/EHU). Bol technickým manažérom podporujúci malých 
a stredných podnikateľov a obchod podľa osobitného plánu Bilbao La Vieja v San 
Franciscou a Zabale a koordinátor intervenčných stratégií v okresoch Lan Ekintza-
Bilbao, SA a vedúci na podporu hospodárskej činnosti.  

 

Igor Hraško  
je poslanec Národnej rady Slovenské republiky, jediným ústavným a zákonodarným 
orgánom Slovenské republiky. Je tiež individuálnym a nezávislým členom medzinárodnej 
Parti démocrate européen-European Democratic Party (PDE-EDP). V rámci svojej 
parlamentnej práce sa venuje školstvu a kultúre, pričom sa špecializuje na kontrolu 
efektívneho využívania finančných prostriedkov v oboch sektoroch. Snaží sa tiež zlepšiť 
vzdelávací systém na Slovensku a pozdvihnúť ho na úroveň EÚ. Je veľkým zástancom 
programov mobility EÚ a programu Erasmus, a tieto platformy sa snaží podporovať v 
parlamente. Je tiež aktívnym folkloristom a usiluje sa o zlepšenie podmienok pre ľudí, ktorí 

sa venujú folklórnej hudbe a tancu na Slovensku. 
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Peter McGuigan 
je výskumník Institute of European Democrats (IED) a asistent írskeho poslanca Európskeho parlamentu Mariana 
Harkina (ALDE). Jeho práca spočíva v koordinácii a poradenstve o politikách EÚ, konkrétne pracuje na 
poľnohospodárskej politike EÚ, verejnom zdraví EÚ a vo Výbore pre petície. Je tiež členom European Health 
Parliament (Európsky parlament zdravia), nového a inovatívneho projektu, ktorého cieľom je vytvorenie 
myšlienkovej platformy s 80 mladými profesionálmi a študentmi, ktorí chcú pomôcť formovať stav budúceho 
európskeho zdravotníctva. Pred prácou v Európskom parlamente pracoval ako výskumný pracovník pre IED kde je 
autorom výskumu o rastúcom populizme a voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Tiež pracoval ako 
politický a strategický asistent pre Royal College of Physicians Írska. Jeho úloha spočívala v pomoci rozvíjať kľúčové 
oblasti politiky s cieľom ovplyvniť zdravotnú politiku v Írsku. 

 

Marcela Hajtmánková  
je riaditeľka Odboru podpory a rozvoja práce s mládežou IUVENTY, Slovenského inštitútu 
mládeže. V rámci odboru zabezpečuje celkovú administráciu grantových programov 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tiež organizuje 
predmetové olympiády a súťaže pre študentov. Taktiež pripravuje materiály a podklady k 
zákonom ovplyvňujúcim život a postavenie mladých ľudí alebo subjektov pracujúcich s 
mládežou (občianske združenia, Centrá voľného času a pod.) a priamo podporuje podporné 
aktivity pre rozvoj práce s deťmi a mládežou prostredníctvom administrácie grantových 

programov. Podporuje aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou vďaka organizácii celoštátnych kôl 
predmetových súťaží, sústredenia víťazov a stretávanie komisií. 

 

Sarah Robin 
je zástupkyňa generálneho sekretára a členka predsedníctva mládežníckej organizácie 
Young Democrats for Europe (YDE), mládežníckej platformy medzinárodné politickej 
frakcie Parti démocrate européen-European Democratic Party (PDE-EDP). Po 
absolvovaní medzinárodnej školy v Lyone vo Francúzsku žila viac ako 5 rokov v Kanade, 
kde študovala obchodnú administratívu, politológiu a medzinárodné vzťahy. Potom 
pracovala pre Úrad Organizácie spojených národov v Ženeve vo Švajčiarsku a pre 
Medzinárodný sekretariát Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe v Dánsku. Potom sa vrátila do Francúzska, kde v súčasnosti študuje 
štúdiá obrany, bezpečnosti a krízového riadenia. Je tiež členkou predsedníctva 
mládežníckej platformy UDI v Paríži a je zodpovedná za projekt pre mládežnícku organizáciu Parti Radical. 

 

2. PANEL: “20 rokov úspechov s programom Erasmus” 

Slavomír Rudenko 
je člen správnej rady Institute of European Democrats (IED), kancelár a riaditeľ Odboru 
medzinárodných vzťahov Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prednášajúci 
medzinárodného práva a práva medzinárodných organizácií na niekoľkých univerzitách 
v Bratislave. Pod dohľadom Kráľovského nórskeho Ministerstva zahraničných vecí 
vypracoval výskumný projekt na Inštitúte pre verejné právo na University of Oslo 
a absolvoval špeciálny semester zahraničných štúdií so zameraním na verejné medzinárodné 
právo a európske právo na University of Vienna. Bol právnikom advokátskej kancelárie 
Breyer Rechtsanwälte v Stuttgarte v Nemecku. V priebehu posledných rokov pôsobil v 
mnohých medzinárodných akademických programoch, z ktorých mnohé boli venované 

mobilite mládeže. Publikoval tiež množstvo článkov a učebníc venujúcim sa problematike medzinárodného práva, 
vonkajším vzťahom EÚ, ústavného práva EÚ a porovnávajúceho ústavného práva. Je jedným z významnejších 
odborníkov na medzinárodné právo na Slovensku.  
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Štefan Grajcár  
je vedúci konzultant Národnej agentúry pre program Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu, Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 
a Euroguidance centra. Je jedným z najšpičkovejších odborníkov na programy EÚ v 
oblasti mobility a na program Erasmus na Slovensku. Bol jedným zo zakladateľov a stál 
pri zrode Národnej agentúry pre Erasmus+ program pre vzdelávanie a odbornú prípravu, 
ako i jeho nasledovníka, centra Euroguidance. Prostredníctvom jeho práce mal možnosť 
spolupracovať s mnohými významnými európskymi inštitúciami, vrátane Európskej 
komisie. Je tiež zakladateľom e-časopisu "Kariérne poradenstvo v teórii a praxi", ktoré 
považuje za jeden zo svojich najvýznamnejších úspechov.  

 

Zuzana Poláčková  
je vedúca koordinátorka programu Erasmus pre mladých podnikateľov na Slovensku. Je tiež 
regionálnou koordinátorkou neziskovej medzinárodnej organizácie EPIC na Slovensku, ktorá 
sa zameriava na hľadanie možností zamestnania pre rôzne spoločnosti i individuálnych 
uchádzačov. Ako zodpovedná osoba pre program Erasmus pre mladých podnikateľov na 
Slovensku program koordinuje pre nových alebo začínajúcich podnikateľov s cieľom 
poskytnúť im príležitosť učiť sa od skúsených podnikateľov riadiacich podniky v mnohých 
európskych krajinách. 

 

Ondrej Mäsiar 
je predseda a spoluzakladateľ Mladiinfo Slovensko, etablovanú neziskovú organizáciu 
podporujúcu vzdelávanie a mobilitu mládeže. Inšpiráciou pre vznik tejto organizácie bola 
jeho dobrovoľnícka práca v macedónskej organizácii Mladiinfo v rámci programu Mládež v 
akcii - Európska dobrovoľnícka služba. Jeho cieľom je informovať a inšpirovať 
vysokoškolských študentov a mladých ľudí o možnostiach aktívne tráviť čas v priebehu 
štúdia. Tiež sa snaží mladým ľuďom pomôcť s ich osobnostnou a profesionálnou realizáciou 
v rámci programov EÚ. 

 

 

PARTICIPUJÚCE ORGANIZÁCIE 

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC)  

Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu 

Euroguidance Centrum Slovensko  

 

všetky tri platformy spolu tvoria mimovládnu, neziskovú organizáciu, ktorej cieľom je 
podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a 
iných vzdelávacích inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci 
vzdelávacích programov, školení a výskumných programov. Od svojho založenia v roku 1992 SAAIC zhromažďovala 
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a distribuovala informácie o možnostiach účasti na vzdelávacích a výskumných aktivitách prostredníctvom 
medzinárodných programov pre univerzity a ďalšie relevantné inštitúcie. SAAIC je tiež Národnou agentúrou 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Slovenské centrum Euroguidance bolo založené v roku 
1998. Jeho činnosť je zameraná na rozvoj celoživotného kariérneho poradenstva v Slovenskej republike, najmä 
prostredníctvom nadnárodnej výmeny informácií, poznatkov a skúseností. Euroguidance centrum je súčasťou siete 
Euroguidance a je podporované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

www.saaic.sk  

 

Slovenský inštitút mládeže IUVENTA 

 
je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou 
mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. 

Cieľom ich aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Organizácia taktiež poskytuje 
vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny. Ďalej plní úlohy vyplývajúce zo základných 
materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži, koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v 
oblasti mládeže a administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Programy 
PRE MLÁDEŽ) a Európskej únie (Erasmus+). IUVENTA taktiež pôsobí v oblasti podpory práce s talentovanou 
mládežou (olympiády a predmetové súťaže). Je sídlom Eurodesku – Európska informačná sieť pre mládež a 
mládežníckych pracovníkov. 

www.iuventa.sk 

 

Young Democrats for Europe  

 
je mládežnícke krídlo medzinárodnej Parti démocrate européen-European Democratic 
Party (PDE-EDP), člena skupiny ALDE v Európskom parlamente. Ich poslaním je 
udržanie vysokej miery účasti a podpora väčšej politickej angažovanosti mladých ľudí 
Európy. Členovia tejto mládežníckej organizácie sa snažia primäť európske inštitúcie k 
tomu, aby chápali nezamestnanosť mladých ako kľúčový problém, s ktorým je potrebné 
bojovať, a to nie s rozhorčenými skupinami na námestiach, ale podporovať udržateľnosť a zvýšiť financovanie pre 
vzdelávanie, výskum a vývoj v rámci členských krajín EÚ. Okrem svojich aktivít zameraných na problematiku 
mládeže pomáhajú formovať European Democratic Party (PDE-EDP) v rámci kontinentu. Sídlo organizácie je v 
Bruseli. Organizácia má členov takmer vo všetkých členských štátoch EÚ. Súčasnou predsedníčkou organizácie je 
Miroslava Calegari. 

www.youngdemocrats.eu  

 

Mladiinfo Slovakia  

 
je etablovaná nezisková organizácia podporujúca vzdelávanie a mobilitu 

mládeže. Ide o iniciatívu, ktorá pomáha mladým ľuďom k naplneniu svojho vzdelávacieho potenciálu. Bola založená 
bývalými EVS (Európska dobrovoľnícka služba) dobrovoľníkmi v roku 2010 v Bratislave ako prvá vetva 
macedónskej NGO Mladiinfo. Mladiinfo podporuje mladých ľudí  informáciami o programoch EÚ, stážach, 
školeniach, konferenciách, dobrovoľníctve a ďalších príležitostiach v zahraničí, ale aj na Slovensku. Internet sa 
používa ako hlavný nástroj na šírenie hovorov, príbehov o úspechoch a motivácie k účasti. Kancelária Mladiinfo sa 
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nachádza v Bratislave v Mlynskej doline, ktorá je najväčším komplexom študentských internátov na Slovensku s 
takmer 10 000 študentmi. Mladiinfo je jedným z najaktívnejších EVS vysielajúcich organizácií na Slovensku. 

www.mladiinfo.sk  

 

EPIC 

 
je nezisková organizácia, ktorej  materskou organizáciou je EPIC Employment 
Service Inc so sídlom v Brisbane (Austrália), na ktorej hodnoty a poslanie 
nadväzuje. EPIC je členom Americkej obchodnej komory a siete Social 
Innovation Europe. Hlavnými cieľmi organizácie je ovplyvňovanie tvorby 
verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných 
skupín, iniciovanie a asistencia pri príprave a realizácii programov zameraných na 
zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni, zvyšovanie povedomie o 
zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia a poskytovanie individualizovaných služieb 
zamestnanosti určených pre znevýhodnené skupiny. EPIC je sprostredkovateľom programu Erasmus pre mladých 
podnikateľov na Slovensku. Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva 
novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z 
iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u 
skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie 
malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so 
zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch. Pobyt je čiastočne financovaný 
Európskou úniou. Bez ohľadu na to, či ste nový alebo veľmi skúsený podnikateľ, program môže ponúknuť veľkú 
pridanú hodnotu pre vaše podnikanie : možné výhody spočívajú vo výmene vedomostí a skúseností, získaní 
príležitostí na rozvíjanie širokej siete kontaktov po celej Európe, nadviazaní nových obchodných vzťahov, alebo 
získaní nových trhov v zahraničí. Lokálnym kontaktným bodom pre slovenských uchádzačov je kancelária vedúcej 
koordinátorky EPIC Zuzana Plačková.  

www.epic-org.eu 

www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php  

 

 
 

 
Konferencia je organizovaná s finančnou podporou  

Európskeho parlamentu. 

 


