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Ostatnie wydarzenia:  
wyjazd szkoleniowy do Offenbach,  

28-30 Października 2016 

  

Projekt „ATM for SMEs” , realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie  

w ramach programu INTERREG EUROPA. Liderem jest węgierska Agencja Fejér 

Enterprise. W skład konsorcjum partnerskiego wchodzą  władze regionalne, 

instytucje mikrofinansowe oraz doradca szczebla europejskiego.  Głównym celem 

projektu jest zapobieganie wykluczeniu finansowemu I niedostatecznemu 

dostępowi do kredytów, co stanowi poważną przeszkodę w rozpoczynaniu oraz 

prowadzeniu  działalności gospodarczej. Efekty zostaną osiągnięte poprzez 

ulepszenie lokalnych polityk, innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk.   

Główne aktywności w projekcie: 

 proces międzyregionalnego uczenia się: wyjazdy szkoleniowe, wymiana 

doświadczeń   

 Lokalna adaptacja wyciągniętych wniosków: lokalne spotkania z 

zainteresowanymi stronami oraz regionalne plany działań. Poprawa 9 

lokalnych polityk i procedur. 

 Wspólne, unijne badania nad wykorzystaniem pieniędzy publicznych oraz 

warunki umożliwiające lepszy dostęp do finansów dla grup priorytetowych.  

 

Informacje główne: 

Ilość partnerów: 10  

Kraje partnerskie: Węgry, 

Niemcy, Polska, Włochy, 

Hiszpania, Norwegia, Chorwacja, 

Belgia 

Najważniejsze efekty:                               

9 regionalnych planów działań                 

9 ulepszonych procedur                        

6 nowych projektów 

Czas trwania projektu:  

kwiecień 2016 – marzec 2021 

Środki UE-EFRR: 1.341.720 € 

 

Drugie spotkanie partnerów zostało zorganizowane przez partnera projektu KIZ Sinnova w Offenbach w Niemczech. 

Trzydniowe spotkanie obejmowało seminarium wymianę doswiadczeń i dobrych praktyk oraz spotkanie grupy 

sterującej. Uczestników powitał zastępca burmistrza Offenbachu, Peter Freier. 

Dr Matthias Schulze Böing, Dyrektor Departamentu Zatrudnienia, Statystyki i Integracji Miasta Offenbach, przedstawił 

strategię Offenbach - "Masterplan Offenbach", powstałą na rzecz promocji biznesu, dostępu do mikrofinansów, 

promowania przedsiębiorców i firm sektora MŚP rozpoczynających działalność w dziedzinie gospodarki społecznej. 

  

Partnerzy projektu omówili dobre praktyki dotyczące efektywności i trwałości lokalnych programów mikrofinansowych. 

W celu wykorzystania przedstawionych informacji powstały małe grupy robocze, a różne aspekty trwałych i skutecznych 

programów mikrofinansowych zostały przeanalizowane przy użyciu wzorcowego modelu biznesowego. Kluczowi 

partnerzy ds. kształcenia zgodzili się, że programy mikrofinansowe wymagają wsparcia ze strony społeczeństwa dla 

osiągnięcia pełnego potencjału i bedą mogły służyć celom społecznym i gospodarczym. 
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      Nadchodzące wydarzenia: 

 

 

 
 

 

Spotkanie Regionalnej grupy 
interesariuszy w Koprivnicy w Chorwacji 
zorganizowane przez PORA Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Podravinie i 
Prigorje w dniu 14 lipca 2016

 

Po powitaniu przez Melitę Birčić, dyrektora 
PORA i zastępcę dyrektora  Darko Sobota, 
Marina Šandor Krznarić, Dyrektor 
Departamentu Biznesu, Inwestycji i 
Rozwoju Wsi, poinformowała uczestników 
o celach I zasadach projektu. 

Jasminka Keser, Dyrektor Departamentu 
Finansów SME z Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Rzemiosła (MINPO), 
przeprowadziła prezentację na temat 
"Krajowe i prawne ramy dla mikrokredytu". 
Tomislav Pašalić, szef sektora 
instrumentów finansowych - Chorwackiej 
Agencji ds. SME, Innowacji i Inwestycji 
(HAMAG BICRO), przedstawił swoją firmę i 
ogłosił nowe produkty finansowe dla SME. 

W dniu 16 grudnia 2016 roku w Staszowie odbyło się kolejne spotkanie 

Regionalnej Grupy Interesariuszy, projektu „ATM for SMEs”, 

realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ. Wzięli  

w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych, instytucje bankowe i kredytowe, 

instytucje otoczenia biznesu oraz regionalni przedsiębiorcy. Spotkanie było 

okazją do przeanalizowania problemów i potrzeb lokalnych 

przedsiębiorców, możliwości korzystania z różnych form pożyczek  

i poręczeń, a także wykorzystywania środków unijnych przez lokalnych 

przedsiębiorców. Ważnym punktem obrad była debata na temat polityki 

gospodarczej 2020+. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, podczas 

której chętnie wypowiadali się przedstawiciele firm z terenu powiatu 

staszowskiego, którzy otwarcie prezentowali swoje potrzeby i możliwości 

korzystania z dostępnych form mikrofinansowania oraz doświadczenia  

w prowadzeniu i zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce. 

Przedsiębiorcy zwracali uwagę, że najważniejsze w procesie prowadzenia 

działalności gospodarczej jest wsparcie lokalnych władz zarówno gminnych 

jak i wojewódzkich, a także przychylność urzędników do zrozumienia 

specyfiki biznesu. 

    

 Wizyta studyjna w Oslo/Kolbotn, Norwegia, 20-22 marca 2017.  

Partnerzy projektu przedstawią lokalne "dobre praktyki" z dziedziny innowacji społecznych i technologicznych w 

mikrofinansowaniu. Partnerem- gospodarzem jest firma Microfinance Norway, a miejscem - centrum Oslo. Program obejmie 

również mini-seminarium na temat mikrofinansów w kontekście europejskim i norweskim. 

 Wizyta studyjna i spotkanie grupy sterującej w Burgos, Hiszpania, 15-17 maja 2017.  

Partnerzy projektu przedstawią lokalne dobre praktyki z dziedziny zaangażowania grup priorytetowych. 

Partnerem gospodarzem jest Europejskie Centrum Biznesu i Innowacji w Burgos. 

 Wizyta studyjna w Sardynii, Włochy, 10-12 lipca 2017. Partnerzy projektu przedstawią lokalne "dobre praktyki" z  dziedziny 

społecznego dostępu do mikrofinansów i złagodzenia negatywnych skutków wykluczenia finansowego. Partnerem-gospodarzem 

jest Autonomiczny Region Sardynii - Regionalny Departament Planowania. 

 W czerwcu 2017 r. w Sandomierzu odbędzie się III Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu „ATM for SMEs”. 
Tematem spotkania będzie diagnoza i analiza obecnej sytuacji mikrofinansowej przedsiębiorstw  z terenu 
województwa świętokrzyskiego.  Odbędzie się także wizyta studyjna do dwóch firm – beneficjentów wsparcia 
dotacyjnego. Współorganizatorami spotkania będą Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe  
w Sandomierzu.  
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Pozostań w kontakcie: 

 http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/ 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
Departament Polityki Regionalnej ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce  
www.sejmik.kielce.pl              
tel.+ 48 41 365 81 70 
 fax. + 48 41 365 81 91 
e-mail: sekretariat.dpr@sejmik.kielce.pl 
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