
 

A projekt az Interreg Europe Programból, az ERFA támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

“ATM for SMEs” 

Mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés javítása a kis- és középvállalkozások 

számára 

Az Európai Unió által finanszírozott projekt fő célja a társadalmi vállalkozások támogatása 

mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása révén, továbbá a magas szintű minőségi és 

fenntartható foglalkoztatás elősegítése, csökkentve a társadalmi egyenlőtlenségeket, valamint a 

szegénységet, így járulva hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzése, a "Fenntartható növekedés" 

megvalósulásához. Európában sokféle mikrofinanszírozási program létezik, azonban jelentős 

különbségek mutatkoznak a célcsoportok megközelítésében. A regionális partnerek különböző 

cselekvési terveket készítettek elő, amelyeket találkozók és tanulmányutak keretében mutatnak be 

és vitatnak meg. 

Májusban a spanyol partner, a CEEI Burgos szervezésében megvalósuló találkozón a projektpartnerek 

ismertették a saját régiójukban megvalósított jó gyakorlataikat. Némelyikük meglehetősen hasonló, 

de a tevékenységek, az eredmények és a hozzájárulások eltérőek, például a „Make Women 

Bankable’” program támogatja a nők kölcsönhöz jutását, vagy a "Social Business Women Microloan" 

program, mely olyan nők számára készült, akik a saját vállalkozásuk megteremtéséhez szakmai 

támogatást igényelnek. 

A programok társadalmi hatásainak méréséhez szükséges a 

tapasztalatok és ötletek megosztása a pénzügyi integráció, a 

társadalmi befogadás értékelése és a társadalmi vállalkozások 

finanszírozásával kapcsolatos megközelítésekkel 

kapcsolatban, amely a Szardíniai Autonóm Régió által 

májusban szervezett workshop programja volt. A résztvevők 

kölcsönösen megtárgyalták azokat az irányelveket, amelyek 

más régiókban is hasznosíthatóak lehetnek, figyelembe véve 

a lehetséges sikertényezőket és a megosztott eljárások 

lehetséges hatását a helyi / regionális politikákra. 

A résztvevők olyan jó gyakorlatokat mutattak be, amelyek 

helyi szinten is alkalmazhatóak és a regionális Akciótervbe 

foglalhatóak. Ezek egyike a szardíniai partner által bemutatott 

program, melynek célja az intelligens hálózatok rendszerének 

létrehozása a regionális energiaágazat biztonságának és 

stabilitásának biztosítása érdekében. Az energiaszerkezet 

további diverzifikálása és az üvegházhatást okozó káros 

kibocsátások csökkentése szintén fontos cél. 

A tanulmányi út harmadik napján a résztvevők látogatást tettek a Manifattura Tabacchi-nál 

Cagliariban. 

Projektinformáció: 

Partnerek száma: 10 

Résztvevő országok: Magyarország, 

Németország, Lengyelország, 

Olaszország, Spanyolország, 

Norvégia, Horvátország, Belgium 

Főbb kimenetek: 9 regionális 

akcióterv, 6 tanulmányi út, 9 

átdolgozott politika, 6 újonnan 

létrehozott projekt 

A projekt futamideje: 2016. április – 

2021. március 

ERFA finanszírozás: 1.622.097 € 


