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A mikrofinanszírozás nem csak pénzügyi eszköz, hanem egy olyan összetett támogatási rendszer, ami elősegíti a fenntartható 

foglalkoztatást, új vállalkozások megszületését és az önállóvá válást, ezáltal pedig helyi szinten serkenti a gazdasági növekedést. 

Ezért mindenkinek az az érdeke, hogy a mikrofinanszírozási programok könnyen hozzáférhetőek legyenek a célcsoportok 

számára.  Több európai állam fordítja a közpénzek egy részét a mikrofinanszírozási programokra, amelyek már bebizonyították 

hatékonyságukat és fenntarthatóságukat. 

Miért fordítsanak a kormányok több forrást a mikrofinanszírozási programokra? 

Melyek a mikorfinanszírozás előnyei a célcsoportok számára? 

Mi a különbség a non-profit mikrofinanszírozás és a banki hitel között? 

Az “ATM for SMEs” projekt célja ezen kérdések érthető módon való megválaszolása és a mikrofinanszírozási programok 

kiaknázási lehetőségeinek bemutatása a döntéshozók felé. 

 

Projektfilm  

– valódi ügyfeleket és a mikrofinanszírozás előnyeit mutatja be 

A film célja a projekt tapasztalatainak bemutatása a döntéshozók felé új, érthető módon, 3 témakörre építve: 

 Alapvető tudnivalók a mikrofinanszírozásról, az általunk közvetített mondanivaló bemutatása. 

 Jó gyakorlatok, lényeges tapasztalatok és javaslatok megosztása a projekt végrehajtása alatt. 

 Valós ügyfelek megható történetei, amelyeken keresztül a mikrofinanszírozás előnyeit az ő szemszögükből ismerhetjük 

meg.  

 

 
Az “Alapvető tudnivalók a mikrofinanszírozásról” című rész felvétele közben 

 



 

A projekt az Interreg Europe programban az ERFA támogatásával valósul meg. 

  

 

A projekt háttere 

Az “ATM for SMEs” projekt az INTERREG EUROPE program keretében 

valósul meg. 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, amely komoly akadályt támaszt a vállalkozásalapítás 

szempontjából.  

Az "ATM for SME"s konzorcium vezető partnere a Székesfehérvári 

Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, emellett a munkában 

különböző irányító hatóságok, mikrofinanszírozó szervezetek és egy 

európai szintű tanácsadó partner is részt vesz. 

Tudnivalók a projektről 

Partnerek száma: 10  

Résztvevő országok: Magyarország, 

Németország, Lengyelország, Olaszország, 

Spanyolország, Norvégia,  

Horvátország, Belgium 

Fő kimeneti eredmények: 9 regionális akcióterv, 

6 tanulmányút,  9 javított irányelv, 6 újonnan 

létrehozott projekt 

A projekt időtartama:  

2016. április – 2021. március 

ERDF funding: 1.341.720 € 

 

Tanulmány  
A közpénzek felhasználása a mikrofinanszírozásban 

          

A filmet a legújabb technológia felhasználásával forgatják profi forgatókönyv alapján, a következőket betartva:  

 A projektfilm hossza 30 és 60 perc közötti, az interjúk hosszától függően. 

 Az interjúkat az adott ország nyelvén veszik fel, ezzel is hangsúlyozva a projekt nemzeteken átnyúló jellegét. A 

végleges változat angolul beszélő lesz, ahol szükséges, feliratokkal.  

                          

Az Offenbachban és Osloban készült werkfilmek megtekintéséhez kattintson a képre.  

A projektfilm követi az “ATM for SMEs” projekt legfontosabb eseményeit. Az interjúkban projektpartnerek és ügyfelek 

mondják el, hogyan segítette a mikrofinanszírozási program az előrejutásukat. A videóból világosan kiderül, hogy a 

mikrofinanszírozás a pénzügyi kirekesztésből való kitörés egyetlen módja és ténylegesen megváltoztatja a kisvállalkozásokat 

működtetők életét.  

Release date: September 2018 

Az összehasonlító tanulmány elemezni fogja a résztvevő 

régiókban a mikrofinanszírozás jogi kereteit, a közpénzeknek 

a mikrofinanszírozási programban való felhasználását és az 

európai rendelkezéseknek a mikrofinanszírozásban a “római 

irányelvek”-nek megfelelő végrehajtását (általános útmutató 

non-profit mikrohitel szolgáltatóknak). A tanulmány a 

döntéshozóknak is megfogalmaz néhány javaslatot a 

mikrofinanszírozási programok végrehajtására vonatkozóan. 

Megjelenik: 2017. december 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByIx8s33JzSxd1ZIc1pTOVoxSE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B-46KLQhczSbNlhiN3hiOGk2MzQ/view
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A legutóbbi események:  
tanulmányút Cagliari-ba 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Elérhetőségeink 

Stakeholder group találkozó Budapesten 

Szervező: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.  

A budapesti találkozón az ATM for SMEs projektben 

résztvevő munkatársak és szakértők vitatták meg a 2017. 

első félévében megismert jó gyakorlatokat. 

A német partner a mikrohitelezési tevékenységével 

kapcsolatos kockázatkezelési rendszerét ismertette, amely 

a finanszírozásban résztvevő partnerek részére nyújt 

szolgáltatásokat.  

A burgosi találkozón szintén a német KIZ Sinnova mutatta 

be külön női vállalkozások finanszírozására létrehozott 

programjukat. Ebben a programban sem a hitel 

garanciaoldala a lényeges, hanem hogy a résztvevők 

vállalkozói ismerete, tudása gyarapodjon, hogy szembe 

tudjanak nézni a vállalkozást fenyegető kihívásokkal. 

A horvát partner bemutatta a Horvátországban a nemzeti 

fejlesztési terv keretében kidolgozott Női Vállalkozási 

stratégiát. 

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

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Horváth Petra, petra.horvath@zmva.hu 

A találkozót az olasz projektpartner, a Szardínia Autonóm Régió tervezésért felelős minisztériuma szervezte Calgiari-ban, 
Olaszországban. A háromnapos találkozón a résztvevők szemináriumok formájában osztották meg egymással irányelveiket 
és jó gyakorlataikat, valamint irányítóbizottsági ülésre is sor került. 

A vendégeket elsőként Franco Ventroni (a Territorial Cooperation Group, Sardinia Region kordinátora) köszöntötte, majd 
Raffaele Paci (a Szardínia Autonóm Régió elnökhelyettese) mutatta be a projekt jelentőségét a térség gazdasági és 
társadalmi fejlődésében, különösen a pénzügyi kirekesztettségben leginkább érintett társadalmi réteg vonatkozásában.  

Emlékeztetett más hasonló Szardínián futó 
projektekre és kifejezte reményét, hogy az ATM for 
SMEs projekt is hasonlóan pozitív változásokat fog 
eredményezni. 

A rendezvény fontos része volt a partnerek jól bevált 
gyakorlatainak bemutatása az “A mikrohitel 
kitejesztése a veszélyeztetett csoportokra és a 
pénzügyi kirekesztettség csökkentése” témakörben, a 
délutáni ülésen pedig a helyi ATM Stakeholder Group 
ismertette a szardíniai értékes tapasztalatokat. 

 

 

 

Stakeholder találkozó Székesfehérváron 

Szervező: RVA 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény célja a norvégiai tanulmányút ismertetése 

volt, ahol a résztvevő partnerek a Társadalmi és 

technológiai innováció a mikrofinanszírozás terén 

témakörben szemléltették jó gyakorlataikat (hozzájárulva 

a Digital Agenda For Europe végrehajtásához). A 

résztvevők megismerhették a Credinfo-t, egy összetett 

mikrohitel információs rendszert, ami az ügyfeleket és a 

mikrohitelt nyújtó intézményeket is segíti, elsősorban 

online hiteligénylési lehetőséggel és értékelési 

modulokkal. 

Helyi események 

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

