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A mikrofinanszírozás hozza el a 

változást 
 

 

 

 

 

 
 

A projekt két legfontosabb eredménye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt háttere 

Az „ATM for SMEs” projekt az INTERREG EUROPE program 

keretein belül kerül megvalósításra. A project célja a 

cégalapításban komoly akadályt jelentő hitelhez jutás 

hiányának és pénzügyi kirekesztésnek a megelőzése, a helyi 

irányelvek, innovatív megoldások és jó gyakorlatok 

megosztása révén. Az „ATM for SMEs” konzorciumot a Fejér 

Vállalkozásfejlesztési Iroda (HU) vezeti, és az irányító 

hatóságok, a mikrofinanszírozási intézmények 

kiegyensúlyozott aránya, valamint egy európai szintű 

tanácsadó partner fémjelzi.  

 

Projektinformációk: 

Partnerek száma: 10  

Érintett országok: Magyarország, Németország, 

Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Norvégia, 

Horvátország, Belgium  

Főbb eredmények: 9 regionális cselekvési terv, 6 

tanulmányút, 9 fejlesztési irányelv, 6 új projekt  

A projekt időtartama:  

2016.04. - 2021.03.  

ERFA-támogatás: 1.341.720 € 

Hírlevél 
2018/3. 

 

A mikrofinanszírozás nemcsak egy pénzügyi forrás, hanem egy olyan komplex eszköz, amely hozzájárulhat a fenntartható 

foglalkoztatás magas szintjéhez, ösztönözheti az új vállalkozások létrejöttét, az önfoglalkoztatást, és helyi szinten a gazdasági 

növekedés motorja lehet. Mindezek tükrében közérdekű, hogy a mikrofinanszírozási rendszerek könnyen elérhetőek legyenek a 

célcsoportok számára. Számos európai ország közösségi forrásokat szentel a mikrohitelprogramok finanszírozására, és ezek a 

rendszerek már bizonyították hatékonyságukat és fenntarthatóságukat. 

Miért előnyös, ha a kormányok a közösségi forrásokat különítenek el mikrofinanszírozási programokra? 

Mik a mikrofinanszírozás előnyei a célcsoportok számára? 

Miben tér el a non-profit mikrofinanszírozás a bankhitelektől? 

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

kérdésekre és megmutassa, hogy a döntéshozók hogyan tudják kiaknázni a non-profit mikrofinanszírozási rendszerekben rejlő 

lehetőségeket. 

Projekt film – valós ügyfelek szerepeltetésével mutatja be a 

mikrofinanszírozás előnyeit 

A projektvideó végigköveti az „ATM for SMEs” projekt fő 

eseményeit. Projektpartnerekkel és valódi ügyfelekkel 

készített interjúkat tartalmaz, akik elmondják, hogyan 

segítette őket a mikrofinanszírozás az előbbrejutásban.  A 

videó világosan bemutatja, hogy a mikrohitel az egyetlen kiút 

a pénzügyi kirekesztésből, és szó szerint megváltoztathatja a 

kisebb cégeket vezető vállalkozók életét.  

Közzététel: 2018 végén 

 

Tanulmány – Közösségi források felhasználása a 

mikrofinanszírozásban  

Az összehasonlító tanulmány elemzi a mikrofinanszírozás jogi 

kereteit a résztvevő régiókban, a közösségi források 

felhasználását a mikrofinanszírozási programokban, az 

európai rendelkezések végrehajtását a mikrofinanszírozás 

tekintetében és az úgynevezett „Római irányelveket” 

(közösségi ajánlások non-profit mikrohitelnyújtók számára).  

A tanulmány javaslatokat fogalmaz meg a döntéshozók felé is 

a mikrofinanszírozási rendszerek működtetésére 

vonatkozóan. 

Közzététel: 2018 végén 
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Legújabb események: 
Tanulmányút Lengyelországba 

 

 

 

 

 

 

 

 

London        Érdekeltek találkozója 

meeting 

  

 

 

 

 
 

Az Európai Unió mikrofinanszírozási hálózatának vezetői 

Londonban találkoztak a Westminster-palotában. Szekfü 

Tibor és Vonnák Péter képviselte a magyarországi 

Mikrofinanszírozási Hálózatot. A magyar szakemberek 

célja a mikrohitelekhez való hozzáférés feltételeinek 

fejlesztése. Magyarországon a kedvező forgatókönyv az 

lenne, ha több pénzt fordítanának a mikrohitel 

programokra. Napjaink legnagyobb problémája a 

mikrohitelekkel szemben a „befektetői” hozzáállás, 

amelyet gyakran adományozók és döntéshozók részéről 

tapasztalnak. Ez a megközelítés csak a mikrofinanszírozási 

program gazdasági előnyeivel számol, és figyelmen kívül 

hagyja a mikrohitelprogramok nemzetgazdasági szintű 

pozitív társadalmi hatásait. Szükség lenne a megközelítés 

megváltoztatására – foglalta össze Szekfü úr a találkozó 

eredményeit.  Az „ATM for SMEs” projekt hozzájárulhat 

ehhez a célhoz azáltal, hogy a társadalmi 

mikrofinanszírozási programokat és jó gyakorlatokat 

promotálja a döntéshozók körében. 

 

 

A találkozónak Lengyelországban Świętokrzyskie Vajdaság Marsalli Hivatala, mint a projektpartner adott otthont. A 
háromnapos találkozó irányelvekről szóló szemináriumot, bevált gyakorlatok megosztását és a vezető csoport ülését 
foglalta magába. A tanulmányút Grzegorz Orawiec, a Regionális Politikai Osztály igazgatója és Sandomierz polgármestere 
üdvözlő beszédével kezdődött, ezt követte Tomasz Janusz, a Marsalli Hivatal Regionális Politikai Osztály 
igazgatóhelyettesének bevezetője, aki hangsúlyozta a projekt relevanciáját, és tájékoztatást adott a 2014-2020-as 
Świętokrzyskie Régió Regionális Operatív Program pénzügyi eszközeiről. Ezután a résztvevők kicserélték tapasztalataikat és 
tudásukat a mikrofinanszírozás kérdéseiről nemcsak Lengyelországban, hanem egész Európában, fókuszban a 
következőkkel: 

 Hogyan lehet a mikrofinanszírozással létrehozott üzleti tevékenységet vagy munkát fenntarthatóbbá tenni?  

 Garanciák a kölcsönök vagy támogatások biztosítékaként - különbségek, hibák és előnyök 

 Mi a jobb a munkahelyteremtés vonatkozásában? Támogatás vagy mikrohitel?  

 

 

A rendezvény fókuszában a partnereknek „A 
MIKROFINANSZÍROZÁS A HELYI FOGLALKOZTATÁS 
ESZKÖZE” témára vonatkozó jó gyakorlatai álltak, 
valamint egy délutáni ülést szenteltek az ATM helyi 
érdekeltjei értékes lengyelországi tapasztalatainak.  

 

 

 

Az érdekeltek találkozója Székesfehérváron, 2018. 03. 13-

án, a Fejér Vállalkozásfejlesztési Iroda szervezésében 

 

 

 

 

 

 

 

Az érdekelt partnerek a találkozó során értékelték a 

projektpartnerek által Burgosban bemutatott jó 

gyakorlatokat. Vonnák Péter (üzletfejlesztési igazgató) KIZ 

SINNOVA és a Norvég Mikrofinanszírozás jó gyakorlatait 

mutatta be. A találkozó legfontosabb tanulsága az volt, hogy 

a mikrofinanszírozási programok miként támogathatják a 

kiemelt csoportokat, különös tekintettel a nemek közötti 

egyenlőségre.  
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Diákvállalkozó Vetélkedő 
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Kapcsolattartás: 

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

nemeth.ildiko@rva.hu 

 

A jövő a sikeres vállalkozó diákokkal kezdődik 
 

Kiemelkedő érdeklődés kísérte az Országos Középiskolás Diákvállalkozó Vetélkedőt Magyarországon – 126 pályázó 
csapat, kétszázezres on-line megtekintés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fejér Vállalkozásfejlesztési Iroda második alkalommal szervezte meg az Országos Diákvállalkozó Vetélkedőt, amelyet 
az ATM for SMEs projekt jó gyakorlatai közé választottak. A verseny védnöke Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter 
volt. 

A verseny célja a vállalkozói szellem ösztönzése volt a 14-18 éves diákok körében. A résztvevőket számos érdekes és 
innovatív gyakorlatba vonták be, pl. videókészítés egy üzleti ötletről, üzleti környezet szimuláció és on-line 
csapatjátékok.  

 

A versenyt a www.diakvallalkozo.hu honlapon szervezték és irányították. A jelentkező csapatok nagy száma a 
professzionális országos kampánynak köszönhető. A feltöltött videók kiemelkedő számú megtekintést, több mint 
200.000-t regisztráltak. Az Iroda nagyon sikeresen érte el a Z-generációt, mint a verseny célcsoportját. 

 

A rendezvényt professzionálisan szervezték, köszönhetően a Vállalkozásfejlesztési Iroda erőfeszítéseinek – 
hangsúlyozta a miniszter. Varga Mihály kifejtette, hogy ez a verseny valóban hozzájárulhat a fiatal generáció vállalkozói 
szellemének ápolásához. 

 

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