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NOWA ERA MIKROFINANSOWANIA
W październiku 2019 r. w miejscowości Jerez, w ramach
Europejskiego
Dnia
Mikrofinansowania,
hiszpański
Uniwersytet w Kadyksie zorganizował międzynarodowe
warsztaty na temat mikrofinansowania i zrównoważonego
rozwoju z udziałem prelegentów z Europy i Ameryki
Południowej.
Tibor Szekfü, prezydent Węgierskiej Sieci Mikrofinansowania oraz
Peter Vonnák, wiceprezydent zostali zaproszeni do udziału w tym
wydarzeniu. Peter Vonnák dokonał prezentacji na temat:
“Mikroprzedsiębiorcy
i
mikrofinansowanie:
węgierskie
doświadczenia”. Przedstawił również międzynarodowy projekt “ATM
for SMEs”, jego partnerstwo oraz główne założenia. Opisał proces
uczenia się, który już doprowadził do rzeczywistych zmian w polityce,
ułatwiając dostęp do systemów mikrofinansowania w różnych krajach.
Dobre praktyki zebrane w ramach projektu pomogły w opracowaniu
planów działań, które są głównymi rezultatami projektu. Pełna
realizacja planów działań może zaowocować znaczącymi zmianami
w dziedzinie mikrofinansowania: rozszerzonym zasięgiem społecznym
programów mikrofinansowania, nowymi systemami finansowania,
funduszami kapitałowymi i innowacyjnymi działaniami na rzecz
angażowania partnerów prywatnych w mikrofinansowanie.
Zdaniem Petera Vonnáka, inicjatywy opracowane w ramach projektu
„ATM for SME`s” mogą wskazać drogę ku przyszłości
mikrofinansowania w Europie. Bardziej efektywne wykorzystanie
środków publicznych w mikrofinansowaniu może prowadzić
do społecznych i ekonomicznych korzyści w regionach, które
wykraczają daleko poza wypłatę kredytu. Widzom zaprezentowany
został również film wykonany w ramach ww. projektu "Dare to live",
który został przyjęty z wielkim uznaniem. Link do filmu “Dare to live”:

Przyszłość mikrofinansowania w Europie w oczach
partnerów projektu "ATM for SME`s":

 lepsze wykorzystanie środków publicznych
w programach mikrokredytowych, co może
prowadzić do zwiększenia wpływu społecznego
mikrofinansowania
 nadanie priorytetu dobrobytowi ludzi, a nie
zyskom finansowym: skuteczność programów
mikrofinansowych powinna być mierzona
z punktu widzenia społecznego zrównoważonego
rozwoju i jakości życia
 powrót do pierwotnej idei mikrofinansowania złożonego narzędzia pomocy ludziom, zwłaszcza
tym wykluczonym finansowo. Jest to zupełnie
inny sposób myślenia niż wymogi sektora
finansowego.

https://www.youtube.com/watch?v=TBmD_El0rdc&t=1425s

Projekt "ATM for SME`s" ma na celu udzielenie zrozumiałych odpowiedzi na te pytania, a także pokazanie, w jaki sposób decydenci
mogą wykorzystać potencjał programów mikrofinansowania typu non-profit.
Projekt jest realizowany w ramach program Interreg Europe współfinansowanego ze środków EFRR.

Projekt “ATM for SME`s”: skupienie się na planach działań
Po trzech latach intensywnego uczenia się, projekt „ATM for SME`s” wszedł w fazę monitorowania, w której nacisk
położono na wdrożenie i monitorowanie planów działań. Plany te, przygotowane przez wszystkich partnerów
regionalnych, stanowią zbiór lokalnych inicjatyw w zakresie mikrofinansowania i rozwoju MŚP, zainspirowanych
międzyregionalnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk. Lokalne działania obejmują ciekawe inicjatywy, takie
jak: Program Burgos Open Innovation (PP3), model Beehive dla wspierania MŚP (PP4), nowy program pożyczek na
rzecz włączenia społecznego i gospodarczego (PP6) czy nowy model partnerski dla wdrażania instytucji finansowych
(PP9).
Realizacja działań regionalnych powinna być wynikiem szerokiej współpracy na szczeblu lokalnym. Partnerzy
projektu kontynuują spotkania z interesariuszami nawet w fazie monitorowania, aby zapewnić zaangażowanie
partnerów lokalnych. W wielu przypadkach widzimy, że realizacja działań lokalnych wykracza poza zakres
odpowiedzialności partnera projektu „ATM for SME`s”- istnieje wiele czynników zewnętrznych, takich jak np.
dostępne finansowanie, które mogą mieć wpływ na planowane ramy czasowe. Wszystkie działania lokalne mogą
jednak rozpocząć się w fazie monitoringu (do marca 2021 r.), a wiele z nich może nawet przynieść efekty do tego
czasu.
Nadchodzące wydarzenia:



Wydarzenie informacyjne: Wrzesień 2020, Węgry (organizowane przez węgierskiego partnera PP5 – ZMVA)
Konferencja kończąca projekt: Marzec 2021, Węgry (organizowane przez lidera projektu – FEA)

Regionalne plany działania są dostępne tutaj: https://www.interregeurope.eu/atmforsmes/library/

Wydarzenia lokalne:

Spotkanie interesariuszy
w Székesfehérvár
Ostatnie spotkanie regionalnych interesariuszy,
zorganizowane przez lidera projektu – Agencja
Przedsiębiorczości Fejer - FEA w dniu 26 lutego 2020
r., było doskonałą okazją do dyskusji na temat stanu
realizacji planu działania. Tibor Szekfü, prezydent
FEA, mówił o znaczeniu krajowego funduszu
mikrofinansowego,
który
może
ożywić
mikrofinansowanie typu non-profit na Węgrzech.

Nadchodzące:
Warsztaty pomocy technicznej EaSI
w Budapeszcie
Kolejne warsztat EaSI, "Investment Readiness", odbył się
19 marca 2020 r. w Budapeszcie na Węgrzech. Głównym
celem tego wydarzenia było dostarczenie uczestnikom
aktualnych informacji na temat pomocy technicznej
finansowanej przez UE oraz programów i środków
finansowych dostępnych na wsparcie zrównoważonego
rozwoju krajowych sektorów mikrofinansowych.
Program pomocy technicznej może być szczególnie
przydatny dla instytucji mikrokredytowych typu nonprofit, które planują uzyskać dostęp do instrumentów
finansowych EaSI.
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Projekt "ATM for SME`s" ma na celu udzielenie zrozumiałych odpowiedzi na te pytania, a także pokazanie, w jaki sposób decydenci
mogą wykorzystać potencjał programów mikrofinansowania typu non-profit.

Projekt jest realizowany w ramach program Interreg Europe współfinansowanego ze środków EFRR.

