
A projekt az Interreg Europe program keretében,  
az ERFA társfinanszírozásában valósul meg. 

H Í R L E V É L

Mit jelent a mikrofinanszírozás?

A mikrofinanszírozás nemcsak pénzügyi 
lehetőség, hanem olyan komplex 
eszköz, amely hozzájárul a magas szintű 
fenntartható foglalkoztatáshoz, ösztönzi az 
új vállalkozásokat, az önfoglalkoztatást, és 
helyi szinten serkenti a gazdasági növekedést. 
Ezért közérdekű, hogy a mikrofinanszírozási 
rendszerek elérhetőek és könnyen 
hozzáférhetőek legyenek a célcsoportok 
számára. Számos európai ország állami 
forrásokat szentel a mikrohitel-programok 
f inanszírozására, és ezek a rendszerek 
már bizonyították hatékonyságukat és 
fenntarthatóságukat.

• Miért juttassanak a kormányok költségvetési 
forrásokból a mikrofinanszírozási programokra?

• Milyen előnyökkel jár a mikrofinanszírozás a 
célcsoportok számára?

• Melyek a non-profit mikrofinanszírozás és a 
bankkölcsön közötti különbségek?

Az „ATM for SMEs” (Mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés KKV-k  
számára) projekt célja, hogy ezekre a kérdésekre közérthető válaszokat adjon,  

és a döntéshozók számára bemutassa, hogyan használhatják ki a  
non-profit mikrofinanszírozási rendszerekben rejlő lehetőségeket. 
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A találkozó házigazdája a Szardínia Autonóm 
Régió Regionális Tervezési Osztálya projekt- 
partner volt Cagliariban, Olaszországban.  
A kétnapos találkozó magában foglalta az 
irányítócsoport megbeszélését és a partnerek 
többi projektjeiről szóló információkat is. 

A résztvevők megvitatták a regionális akció-
tervek főbb részeit . Az „ATM for SMEs”  
konzorcium vezető partnere már bemutatta 
cselekvési tervét a projektpartnereknek.  

A Székesfehérvári Vállalkozásfejlesztési  
Alapítvány Regionális Akcióterve letölthető  
az alábbi l inken:
www.interregeurope.eu/atmforsmes/library/

Betekintést nyerhettünk a német projekt- 
partner (KIZ SINNOVA) akciótervébe is.  
Terveikben szerepelnek a nem pénzügyi  
támogatási formák, mint a mentorálás és a 
coaching, valamint pénzügyi támogatások is. 

Ezek egyike a Micro-crowdis, amely a mikro- 
hitelek és a közösségi f inanszírozás hibrid 
modellje. Ezt a modellt 2016-ban Markus  
Meier fejlesztette ki és mutatta be különböző 
regionális fejlesztési bankoknak. Ez a közössé-
gi finanszírozás és a mikrohitelek kombinációja. 

A másik a Colmeia Swapinstead, amely  
emberek társulása, akár egy hitelszövetség, 
és vállalkozások társulása, amelyek a támo-
gatásért, a f inanszírozáshoz és a piachoz való 
hozzáférésért felelősek. A modellt az Alexander  
von Humboldt kutató, Gustavo Bernardino 
fejlesztette ki 2017-ben. Célja a vállalkozók 
terjeszkedésének segítése más országokban, 
és támogatást nyújtása az értékesítésben.

„Tanuljunk egymás-
tól és cselekedjünk!” 
– projekt film

A f ilm célja a projekt tapasztalatainak átfogó 
bemutatása a döntéshozók számára. A f ilm 3 
fő témát követ:

• Alapismeretek a mikrofinanszírozásról , az 
átadni kívánt üzenet megértése érdekében

• Jó gyakorlatok, a projekt megvalósítása alatt 
megosztott releváns tapasztalatok és ajánlások

• Valódi ügyféltörténetek, amelyek érzelmek-
re ható módon mutatják meg a mikrofinan-
szírozás előnyeit az ügyfelek szempontjából

A projektvideó az „ATM for SMEs” projekt fontos 
eseményeit követi nyomon. Interjúkat tartalmaz 
a projektpartnerekkel és valódi ügyfelekkel, akik 
elmondják, hogyan segítette őket a mikrofinan-
szírozás az előbbre jutásban. A videó egyértel-
műen bemutatja, hogy a mikrohitel az egyedüli 
kiút a pénzügyi kirekesztésből, és szó szerint 
megváltoztathatja a kisvállalkozók életét. 

Irányítócsoport  
találkozó Cagliari-ban

Megjelenés: 2018. december
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A gazdasági válság és a növekvő egyenlőtlen-
ség összefüggésében, amivel Európa az utóbbi  
években szembe néz, a mikrofinanszírozás fon-
tos politikai eszközzé vált a szociális és pénz-
ügyi kirekesztés elleni küzdelemben, ösztönzi 
az önfoglalkoztatást, és támogatja a mikrovál-
lalkozásokat. Ma Európában a mikro-finanszí-
rozási kezdeményezések (mind magán, mind 
állami) széles variációja kínál pénzügyi és nem 
pénzügyi támogatást a kiszolgáltatott embe-
rek számára, akiket a hagyományos hitelezők 
kevésbé szolgálnak ki. Ezeknek a mikrofinan-
szírozási szereplőknek a közös célja ügyfeleik 
szociális és pénzügyi befogadásának növelése, 
azonban jelentős különbségek mutatkoznak 
abban, ahogyan ezek a kezdeményezések elérik 
célcsoportjaikat és kiszolgálják szükségleteiket. 

Az európai mikrofinanszírozási szektor szerep-
lőinek és gyakorlatainak sokféleségére építve 
a „Hozzáférés a mikrofinanszírozáshoz kis – és 
középvállalkozások számára” (ATM for SMEs) In-
terreg projekt célja a mikrofinanszírozáshoz való 
hozzáférés javítása a különböző európai régiók-
ban a projektpartnerek által alkalmazott innovatív 
megoldásokra vonatkozó helyi tudás cseréjével. 
 E célok elérése érdekében az „ATM for SMEs” 
konzorciumot az irányító hatóságok és mikro- 
finanszírozási intézmények kiegyensúlyozott ará-
nya jellemzi, és tanácsadó partnerként az Európai 
Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN) támogatja. 

Ennek keretében az EMN a projektpartnerek 
által megosztott jó gyakorlatok kiválasztásán 
és továbbfejlesztésén munkálkodott, és ösz-
szeállítást készített róluk a kiadványban. 

Reméljük, hogy ezen sikeres európai kezde-
ményezések tanulságainak terjesztése lehe-
tővé teszi a projektpartnerek számára, hogy 
hasznosítsák a felhalmozott tapasztalatokat a 
résztvevő régiókban, valamint ezek követésé-
re és folyamatos fejlesztésére ösztönöz.

A tanulmány letölthető:
www.interregeurope.eu/atmforsmes/library/

Helyi workshop
A Székesfehérvári Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány (RVA), mint a projekt konzorcium 
vezető partnere, megszervezte első helyi 
workshop-ját. Az ülésen a Magyar Mikro- 
f inanszírozási Hálózat partnerei megvitatták a 
projekt célkitűzéseit és a mikrofinanszírozási 
szektorban érintett szereplők nézőpontjait .

A projekt az INTERREG Europe program  
keretében került megvalósításra, célja a  
mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés javítá-
sa a résztvevő régiókban, az innovatív megol-
dásokra vonatkozó helyi tudás megosztása és 
cseréje által . A workshop során a résztvevők 
megismerték a tanulmányutak részleteit és a 
projektpartnerek kiválasztott jó gyakorlatait .

A rendezvény végén az RVA bemutatta Regioná-
lis Akciótervét, amelynek középpontjában Fejér 
megye 2014-2020 Integrált Területi Programja 
(ITP) áll, amely a magyarországi központi Terület-  
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
szerves része. A TOP magában foglalja a  
magyar régiók területfejlesztési célkitűzéseit, 
valamint a projektek finanszírozását a megyék 
irányítják, decentralizált módon, az ITP-kben 
meghatározott értékelési rendszer alapján.

Európai jó gyakorlatok: az EMN tapasztalatai  
az „ATM for SMEs” Innterreg projekttel


