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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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KOŃCOWA
WIZYTA
W RAMACH PROJEKTU
ATM
FOR
SMSE’S
ORGANIZOWANA
W CHORWACJI

W ramach projektu ATM for SMes, Agencja Rozwoju
Regionalnego PORA w Koprivnica Krizevci,
zorganizowała 3 dniową wizytę studyjną
do Chorwacji w dniach 15-17 października 2018 r.
Wizyta studyjna obejmowała chorwackie dobre
praktyki w obszarze mikrofinansowania, jak również
wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami
projektu na temat „Promocja lokalnych funduszy
mikrofinansowych
i
inicjatywy
na
rzecz
przedsiębiorczości”. Uczestnikami wizyty studyjnej
byli reprezentanci lidera projektu i partnerzy
projektu z Węgier, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Polski.
Podczas tych 3 dni zaplanowano wiele wydarzeń,
włączając
spotkania
partnerów
projektu
z interesariuszami i reprezentantami instytucji
wspierających przedsiębiorczość z Żupanii Koprivnica
Krizevci, które odbyło się w siedzibie Agencji PORA.
W trakcje spotkań zostały zaprezentowane przykłady
dobrych praktyk mikrofinansowania w żupanii
Koprivnica Krizevci, wdrażane w ciągu ostatnich lat,
a także obecne środki na rzecz samo zatrudnienia i
zachęty dla przedsiębiorców oferowane przez
Chorwackie Służby Zatrudnienia. Wszyscy partnerzy
projektu zaprezentowali swoje dobre praktyki na ten
temat. Zorganizowano również wizyty w terenie,
więc uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili dwa
przedsiębiorstwa, które rozpoczęły swój biznes
w oparciu o środki mikrofinansowe i teraz,
z powodzeniem, prowadzą firmy w Koprivnicy.
W celu uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania
środowiska przedsiębiorców, szczególnie w mikro,
małe i średnie firmy, Agencja PORA zorganizowała
wizytę
do
Ministerstwa
Gospodarki,

Przedsiębiorczości i Rzemiosła w Zagrzebiu, podczas
którego wszyscy partnerzy projektu mieli możliwość
zapoznania się ze strategicznymi dokumentami,
związanymi
z
polityką
mikrofinansowania
w Chorwacji, a także obecnymi krajowymi i unijnymi
programami, liniami kredytowymi i instrumentami
dostępnymi dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na rozpoczęcie działalności albo
dalszy rozwój firmy. Wizyta studyjna odbywała się
także w mieście Krizevti, gdzie uczestnicy odwiedzili
Centrum Rozwoju i Par Technologiczny Krizevci
i spotkali trzech różnych przedsiębiorców, którzy
rozpoczęli swój biznes używając różnych form
mikrofinansowania.
Ta wizyta studyjna była ostatnią w projekcie ATM for
SMes, ponieważ czas trwania pierwszej fazy projektu
trwa do 31 marca 2019 roku. Wszyscy partnerzy
projektu
podsumowali
dobre
praktyki
i doświadczenia zdobyte przez ponad 30 miesięcy
i z zaangażowaniem pracują nad zastosowaniem
niektórych z nich w ich własnym kraju lub regionie.
Na koniec etapu wdrażania projektu wszyscy
partnerzy projektu przedłożą plan działań , który
będzie obejmował 8-12
działań w obszarze
mikrofinansowania, w oparciu o dobre praktyki
i wymianę wiedzy podczas realizacji projektu.
W drugiej fazie, czyli monitoringu projektu,
wdrożenie założeń z Planu Działań będzie się
odbywać w ciągu następnych dwóch lat. Poza
wszystkimi cennymi doświadczeniami zdobytymi
dzięki projektowi, oczywistym jest, że partnerzy
projektu pozostaną w przyszłości w kontakcie i będą
pracować razem nad dalszym wdrażaniem
programów mikrofinansowania w ich regionach.
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Czy obecne ramy prawne zapewniają
pewność prawną w mikrofinansowaniu?
Jakiego rodzaje instrumenty finansowe są
dostępne na różnych szczeblach (unijne,
krajowe, międzyregionalne, regionalne),
które oferują możliwość dla europejskiego
sektora mikrofinansowania?
W jaki sposób nowe przepisy unijne są
stosowane w państwach członkowskich?
Czy
międzynarodowe
dokumenty/
rekomendacje stosowane są w praktyce?
(IPFI: 2012, Budapeszt; MicrofiNet 2016:
Rzym)
Jakie są główne zagadnienia pojawiające się
w tym temacie na tym etapie wdrażania
polityki?

Programy mikrofinansowania
i wydatkowanie pieniędzy
publicznych

Celem niniejszego badania jest przedstawienie
krótkiego przeglądu analizy przeprowadzonej w
ramach projektu związanego z dostępem do
finansowania dla MŚP. Z jednej strony uwaga
skierowana jest na kwestie teoretyczne,
praktyczne i nadzorujące w kontekście
mikrofinansowania w Europie, a z drugiej strony
na doświadczenie krajów członkowskich w
odniesieniu
do
zapewnienia
usług
mikrofinansowania. Odpowiednio prowadzone
badania i analizy pozwalają na zgłębienie
międzynarodowych doświadczeń w zrządzaniu
programami z publicznych pieniędzy jak również
silny
nacisk
zostanie
położony
na
przedstawienie w jakim stopniu zostały
włączone wytyczne i zalecenia ekspertów
międzynarodowych.
Materiały do pobrania:
:http://WWW.interregeurope.eu/atmforsmes/library/
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Narodowy Uniwersytet Usług Publicznych (National
University of Public Service NUPS) był gospodarzem
konferencji nt. rozwoju gospodarczego i
mikrofinansowania w dniu 22 listopada 2018 r.,
podczas której Węgrzy i zagraniczni eksperci
przeanalizowali wpływ wdrażanych instrumentów
mikrofinansowych na gospodarkę i rozwój
społeczny, a także zmiany i wyzwania na przyszłość.
Gyorgyi Nyikos, Prorektor ds. międzynarodowych
NUPS oraz gospodarz i przewodniczący konferencji
powitał gości wydarzenia. W swoim przemówieniu
zwróciła uwagę, że mikrofinansowanie jest złożonym
narzędziem rozwoju gospodarczego, którego wyniki
można ocenić poprawnie tylko wtedy, jeśli zostanie
zbadane pod kątem kilku aspektów i w dłuższym
okresie czasu. Gyorgyi Nyikos dodała, że wydarzenie
było okazją dla uczestników do zapoznania się z
różnymi opiniami naukowymi i zawodowymi
dotyczącymi mikrofinansów i może motywować do
rozpoczęcia nowych badań.

Magdolna Csath wygłosiła przemówienie na temat konkurencyjności, podczas którego wyjaśniła, jak ogromną
wagę przywiązuje do mikrokredytowania jako instrumentu zapewniającego wzmocnienie konkurencyjności na
poziomie krajowym a także promowanie dynamizmu ekonomicznego.
Pal M. Vik Dyrektor ds. rozwiązań finansowych, Uniwersytetu w Salford mówił o ekonomicznym znaczeniu
mikrokredytowania w świetle badań międzynarodowych.
Jorga Ramirez Puerto, Dyrektor Generalny Europejskiej Sieci Mikrofinansowania wskazał na znaczenie społeczne
mikrokredytowania. W swoim przemówieniu nakreślił również idee Komisji Europejskiej po 2020 roku.
Wspomniał o tym w celu zwiększenia promocji mikrofinansowania w następnym okresie programowania.
Peter Vonnak, wiceprzewodniczący Węgierskiej Sieci Mikrofinansowania opisał wyniki badanego wpływu
społecznego działań węgierskich dostawców mikrofinansowania non-profit, zaś Andras Nagy, prezes Węgierskiej
Sieci Mikrofinansowania podsumował wyniki krajowych badań dotyczących dostępu do mikrokredytów i
rekomendacji sformułowanych na podstawie wyników przeprowadzonych wywiadów.
Mercedes Diaz Rodriguez, Profesor Uniwersytetu Cadiz i Maria del Rosario Carmona Luque , Profesor
Uniwersytetu w Sevilli opisały praktyki szkoleniowe w ramach swoich uniwersytetów oraz doświadczenia
związane z oceną społeczną projektów mikrokredytowych.
W dyskusji panelowej uczestnicy (Krisztina Julia Szabo, Pal M. Vik, Jorge Ramirez Puerto, Gyorgyi Nyikos) zgodzili
się, że w celu zwiększenia efektywności instrumentów mikrofinansowania ważnym jest, aby wykorzystać ich
wpływ na zapewnienie integracji społecznej. W związku z tym zaproponowali aby aspekty te znalazły się
większym stopniu w regulacjach prawnych dotyczących stosowania tego instrumentu.

Projekt realizowany za pośrednictwem programu Interreg Europa współfinansowanego przez EFRR

