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Kas tai?

• Mainų programa, pagal kurią suteikiama 
galimybė naujiems ar būsimiems verslininkams 
mokytis iš patyrusių verslininkų.

• Mainų vizito metu pas patyrusį verslininką 
keičiamasi patirtimi ir įgyjami verslumo 
gebėjimai. 

• Priimančiajam verslininkui naudos teikia 
kitoks požiūris į jo verslą, jis taip pat gauna 
galimybę bendradarbiauti su partneriais kitose 
šalyse arba susipažinti su naujomis rinkomis.



Kas gali dalyvauti?

• Nauji verslininkai, tvirtai nusprendę pradėti savo 
verslą (turintys verslo idėją ir planą) arba tie, 
kurie jau yra įsteigę savo verslą ne anksčiau 
kaip prieš trejus metus.



Ką gaunate?

• susipažįstate su „verslo virtuve“ iš vidaus

• sužinote kaip veikia maža ar vidutinė sėkminga 
įmonė

• ištiriate rinką, į kurią žadate įvesti jūsų produktą 
(paslaugą)? 

• sužinote kaip efektyviai komunikuoti su klientais

• atrandate naujas rinkas jūsų verslo idėjai/ 
vartotojų tyrimai

• praplečiate tarptautinių kontaktų ir verslo 
partnerių užsienyje ratą, t.t.



Kada ir kur?

• Mainų laikas:

1 – 6 mėn. (ES)

1-3 mėn. JAV, Singapūras, Izraelis, Kanada, Pietų 
Korėja, Taivanis

• Mainai galimi iki 2023 m. pab.

• Mainų geografija: ES, JAV, Singapūras,
Izraelis, Kanada, Pietų Korėja, Taivanis



Kiek?

Kelionės išlaidos:

• 800,- JAV, Pietų 
Korėja, Taivanis, 
Kanada ir
Singapūras

• 600,- Izraelis

Pragyvenimo 
išlaidos:

• 1000,- EUR mėn.

ES 28

Priklausomai nuo šalies

Nuo 530 eur (pvz. Albanija 
iki 1100 (pvz. Danija)



1.Užsiregistruoti užpildant anketą internetu ir pateikti savo CV 
bei verslo planą https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=19

Registruodamiesi pasirenkate KTU kaip IO. 

2. Užmegzti ryšį su priimančiuoju verslininku užsienyje:

a) jūs pasiūlote priimantįjį verslininką, su kuriuo jau 
palaikote ryšį;

b) jūs ieškote priimančiojo verslininko elektroniniame 
kataloge padedant KTU;

3. Susitarti su priimančiuoju verslininku dėl vizito veiklos plano 
(t.y. dėl mainų datų, tikslų ir veiklos plano);

4. Sudaryti finansavimo sutartį, o grįžus pateikti mainų ataskaitą. 

Ką reikia daryti?

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


Kur kreiptis KTU?

Aušra Rūtelionė

ausra.rutelione@ktu.lt

+37068646757

Rūta Čiutienė

ruta.ciutiene@ktu.lt

Daugiau apie programą:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

http://eyeglobal.eu/
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