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Mikrofinansowanie, co to znaczy?
Mikrofinansowanie jest nie tylko finansowym
instrumentem, ale kompleksowym narzędziem,
które może przyczyniać się do osiągnięcia
wysokiego poziomu zrównoważonego zatrudnienia,
zachęcać do zakładania nowych firm, zatrudnienia
na własny rachunek i pobudzać wzrost gospodarczy
na poziomie lokalnym. Dlatego leży w interesie
publicznym aby programy mikrofinansowania były
łatwo dostępne dla grup docelowych. Wiele krajów
europejskich przeznacza środki publiczne na
finansowanie mikrokredytów i takie systemy
udowodniły swoją skuteczność i stabilność.






Dlaczego administracja publiczna powinna
dokonywać alokacji środków publicznych
na programy dotyczące
mikrofinansowania?
Jakie są korzyści mikrofinansowania dla
grup docelowych?
Jakie są różnice między
mikrofinansowaniem non-profit
i pożyczkami bankowymi?

Projekt „ATM for SMEs” ma na celu podanie zrozumiałych odpowiedzi na pytania, jak również pokazanie sposobu w
jaki organy odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogą w pełni wykorzystać potencjalne programy non-profit
dotyczące mikrofinasowania.
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Posiedzenie Grupy Sterującej
Cagliari
Gospodarzem spotkania był partner projektu,
Regionalny
Departament
Planowania
w Autonomicznym Regionie Sardyniii w Cagliari,
Włochy. W ciągu dwudniowego spotkania odbyło
się posiedzenie grupy sterującej, na którym
przedstawiono projekty innych partnerów.
Uczestnicy rozmawiali o najważniejszych częściach
regionalnych planów działania. Lider Projektu
„ATM for SMEs” przestawił swój Plan Działania
partnerom projektu.
W linku poniżej można pobrać Regionalny Plan
Działania Węgierskiej Agencji Fejér Enterprise tutaj:
https://www.interregeurope.eu/atmforsmes/librar
y/

Dostaliśmy również wgląd w Regionalny Plan
Działań niemieckiego partnera projektu (KIZ
SINNOVA).
W swoich planach zawarte jest wsparcie finansowe
jak i niefinansowe, takie jak mentoring i coaching.
Jednym z nich jest MICRO-CROWDIS, hybrydowy
model mikrokredytów i crowdfundingu, który
został opracowany i zaprezentowany przez Marcusa
Meiera różnym regionalnym bankom rozwoju w
2016 r. Łączy on finansowanie crowdfunding’u
i mikrokredytów.
Drugim jest Stowarzyszenie Colmeia Swapinstead,
rodzaj unii kredytowej. Jest to stowarzyszenie
przedsiębiorstw, które są odpowiedzialne za
wsparcie, dostęp do finansowania i dostęp do
rynków. Ten model został opracowany przez
Alexandra von Humboldta oraz naukowca Gustavo
Bernardino w 2017 roku. Ma na celu wsparcie dla
przedsiębiorców w otwieraniu się na inne kraje oraz
wsparcie podczas procesów sprzedaży.

" UCZMY SIĘ OD SIEBIE I DZIAŁAJMY!" film projektowy
Celem filmu jest pokazanie doświadczeń
projektowych decydentom w sposób kompleksowy.
Film porusza 3 główne tematy:
• Podstawowa wiedza na temat mikrofinansowania
• Dobre praktyki, odpowiednie doświadczenia
i rekomendacje
• Historie prawdziwych klientów, pokazujące zalety
mikrofinansowania z punktu widzenia klientów
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Wideo projektu podąża za ważnymi wydarzeniami
projektu „ATM for SME’s". Zawiera wywiady
partnerów projektu i prawdziwych klientów, którzy
mówią w jaki sposób mikrofinansowanie pomogło
w rozwoju ich przedsiębiorstwa. Wideo wyraźnie
pokazuje, że mikrofinansowanie jest jedynym
rozwiązaniem w walce z wykluczeniem finansowym
małych firm.
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Europejskie Dobre Praktyki: „ATM for SME’s” Interreg Project’s Experience by
EMN.
W kontekście kryzysu gospodarczego i wzrostu nierówności, z którymi
borykała się Europa w ostatnich latach mikrofinansowanie okazało się
ważnym narzędziem do walki z wykluczeniem społecznym i finansowym.
Pomaga
również
promować
samozatrudnienie
i
wspiera
mikroprzedsiębiorstwa.
W dzisiejszej Europie jest szeroki zakres inicjatyw mikrofinansowych
(prywatnych i publicznych), które obejmują usługi finansowe
i niefinansowe, wsparcie dla ludzi mających poczucie zaniedbania przez
tradycyjnych pożyczkodawców. Podmioty mikrofinansowe mają wspólny
cel: zwiększenie społecznej i finansowej integracji klientów; jednak istnieją
znaczne różnice w jaki sposób inicjatywy te docierają do grup docelowych.
Opierając się na różnorodności aktorów i praktyk europejskiego sektora
mikrofinansów, projekt Interreg „Dostęp do mikrofinansów dla małych
i średnich przedsiębiorstw" (ATM dla MŚP) ma na celu poprawię dostępu
do mikrofinansów w różnych regionach europejskich poprzez wymianę
lokalnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań przyjętych przez
partnerów projektu. Aby osiągnąć te cele, przekrój partnerów „ATM dla
MŚP” jest szeroki i charakteryzuje się zrównoważonym odsetkiem
instytucji zarządzających i instytucji mikrofinansowych i jest wspierany
przez Europejską Sieć Mikrofinansowania (ESM), która jest partnerem
doradczym projektu.

Mamy nadzieję, że rozpowszechnianie
wniosków wyciągniętych na podstawie
udanych inicjatyw w Europie pozwoli
partnerom projektu na wykorzystywanie
zgromadzonego doświadczenia w regionach
i zachęci do implementacji ich w regionach
Europy i wpłynie na poprawę dostępu do
mikrofinansowania.
Pobierz analizę:
https://www.interregeurope.eu/atmforsmes/l
ibrary/

ESM pracowała nad wyborem i dalszym opracowywaniem Dobrych
Praktyk (DP) udostępnionych przez partnerów projektu i zestawionych
w tej publikacji.

Lokalne Warsztaty

Węgierska Agencja Fejér Enterprise, wiodący partner projektu, zorganizowała swoje
pierwsze lokalne warsztaty. W czasie sesji partnerzy reprezentujący węgierską sieć
mikrofinansowania ustalić cele projektu i opinie zainteresowanych interesariuszy
w sektorze mikrofinansów.
Projekt realizowany w ramach programu INTERREG Europe ma na celu poprawę dostępu
do mikrofinansowania w regionach uczestniczących w projekcie poprzez dzielenie się
i wymianę wiedzy lokalnej na temat innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu
uczestnicy poznali wszystkie szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej
i wybranych dobrych praktyk, które zostały opracowane przez partnerów projektu.
Pod koniec wydarzenia FEA przedstawiła swój Regionalny Plan Działania, którego nacisk
jest położony na Zintegrowany Program Terytorialny 2014-2020 (ZPT) Powiat Fejér jest
nieodłączną częścią Centralnego Terytorialnego Programu Operacyjnego Rozwoju
Osadnictwa (TPO) Węgier TOP i uwzględnia cele rozwoju terytorialnego węgierskich
regionów, a finansowanie projektów będzie zarządzane w sposób zdecentralizowany,
przez powiaty, w oparciu o system oceny określony w ITP.
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