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A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) vezető partnere az
INTERREG Europe program által támogatott “ATM for SMEs” projektnek. A projekt célja az
innovatív megoldásokra és jó gyakorlatokra vonatkozó helyi ismeretek megosztása annak
érdekében, hogy megszüntesse a hitelhez való hozzáférés nehézségeit és a pénzügyi
kirekesztettséget, mely komoly akadályt támaszt a vállalkozásalapítás szempontjából.
Az "ATM for SME"s egy olyan konzorciumban megvalósuló projekt, melynek vezetője a
Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, résztvevői hatékony
együttműködésben irányító hatóságok, mikrofinanszírozó szervezetek, valamint egy európai
tanácsadó partner.
A projekt fő tevékenységei:
 régiók közötti ismeretátadás: tanulmányi utak, eljárásmódok cseréjét elősegítő
események,
 a megszerzett tudás helyi szintű alkalmazása: helyi érdekcsoportok találkozója,
valamint regionális cselekvési tervek, a 9 helyi szintű akcióterv továbbfejlesztése,
 tanulmányok gyűjtése az EU szintjén: a közösségi források hasznosításáról, valamint
tapasztalatokról a forrásokhoz való hozzáférhetőség javítása érdekében a célcsoportok
számára.

Projektinformáció:
Partnerek száma: 10
Résztvevő országok:
Magyarország, Németország,
Lengyelország, Olaszország,
Spanyolország, Norvégia,
Horvátország, Belgium
Főbb eredmények: 9 regionális
akcióterv, 6 tanulmányi út, 9
átdolgozott politika, 6 újonnan
létrehozott projekt
A Projekt időtartama: 2016. április
– 2021. március
ERFA finanszírozás: 1.341.720 €

Korábbi események:
tanulmányi út, Offenbach
2016. október 28-30.
A 2. partnertalálkozó házigazdája a KIZ Sinnova, a projekt offenbachi (Németország) partnere. A 3 napos találkozón sor került egy
tanácskozásra a különböző eljárásmódokról, a jó gyakorlatok megosztására, valamint az irányítási csoport megbeszélésére. A
résztvevőket Peter Freier, Offenbach polgármester-helyettese üdvözölte.
Dr. Matthias Schulze Böing, Offenbach város Foglalkoztatási, Statisztikai és Integrációs Osztályának vezetője, előadásában
szemléltette Offenbach hosszú távú stratégiáját a gazdaságélénkítés, a (mikro) finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint a
vállalkozások, start-upok, kis helyi üzletek és szociális gazdaságok támogatására.

A projektpartnerek megvitatták a jó gyakorlatokat a helyi mikrofinanszírozási programok hatékonysága és fenntarthatósága
érdekében. Az elhangzott információk feldolgozásra kis munkacsoportok alakultak és a canvas üzleti modell használatával
különböző nézőpontokból vizsgálták a hatékony és fenntartható mikrofinanszírozási programokat. A tanulócsoportok által
azonosított eredmény, hogy a mikrofinanszírozási programoknak állami támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy teljes
mértékben kiaknázhatóvá váljanak a benne rejlő lehetőségek, és ki tudják szolgálni mind a társadalmi, mind a gazdasági célokat.
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Helyi események
Érdekcsoportok találkozója

Érdekcsoportok találkozója

Koprivnica, Horvátország

Székesfehérvár

PORA Podravina és Prigorje megye Regionális Fejlesztési
Ügynökség szervezésében

A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány szervezésében

2016. július 14.

2016. szeptember 20.

Melita Birčić, a PORA igazgatója, valamint Darko Sobota,
alpolgármester köszöntőjét követően, Marina Šandor Krznarić,
Vállalkozási, beruházási és vidékfejlesztési osztályvezető
megismertette a résztvevőket a projekt részleteiről.
Jasminka Keser, a Vállalkozási és Kézművesipari Minisztérium
(MINPO) KKV-k finanszírozásával foglalkozó osztályának vezetője,
,megtartotta prezentációját „ A mikrofinanszírozás nemzeti és
törvénykezési keretei” címmel. Ezt követően Tomislav Pašalić,
Pénzügyi eszközökért felelős vezető - a Horvát KKV, Innovációs és
Beruházási Ügynökségtől (HAMAG BICRO) - bemutatta az általa
képviselt Ügynökséget, és ismertette a KKV–k részére kidolgozott
új pénzügyi termékeiket.

Szekfü Tibor az Alapítvány ügyvezető igazgató köszöntője után
Németh Ildikó, a pályázat projektmenedzsere, ismertette a
résztvevőkkel a projekt főbb kimenetelét és céljait. Majd
bemutatatásra kerültek a találkozó alatt a stakeholder partnerek
is köztük Kígyóssy Gábor a Fejér Megyei Önkormányzat vezető
tervezője és Borsó Tibor Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzati Hivatal megyei közgyűlési alelnöke.

Közelgő események


Tanulmányi út és irányítási csoport-találkozó, Burgos, Spanyolország, 2017. május 15-17.
A projekt partnerei bemutatják a Kiemelt célcsoportok bevonása témakörben azonosított helyi jó gyakorlatokat. A házigazda az
Európai Üzleti és Innovációs Központ, Burgos.



Tanulmányi út Szardínia, Olaszország, 2017. július 10-12.
A projekt partnerei bemutatják a Társadalmi segítségnyújtás mikrofinanszírozáson keresztül, valamint a pénzügyi kirekesztettség
negatív hatásainak mérséklése témakörben azonosított helyi jó gyakorlatokat. A házigazda a Szardínia Független Régió–
Regionális Tervezési Hivatal.

Kapcsolat
http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/
http://rva.hu/
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