Az ATM for SMEs program célja
a kis- és középvállalkozások
mikroﬁnanszírozásának javítása
és fejlesztése a partnerségben
részt vevő országokban
és régiókban innovatív
megoldásokon keresztül.

www.interregeurope.eu/atmforsmes
Régiók közötti együttműködési projekt a KKV-k
versenyképességére vonatkozó eljárásmódok javítására
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A hitelhez jutás hiánya és a pénzügyi kirekesz- bevált eszköz, ami magas színvonalú és fenntettség komoly akadályt jelent Európa több
tartható foglalkoztatást eredményez, csöktérségében a vállalkozások elindításában. A
kenti az egyenlőtlenségeket és a szegényséKKV-k mikrofinanszírozása és a szociális get, ezáltal teljesítve az Európa 2020 stratégia
vállalkozások támogatása már kipróbált és “Inkluzív növekedés”-re vonatkozó irányelvét.

A mikrofinanszírozási programok széles választéka található meg
Európa-szerte, de nagy különbségek vannak annak tekintetében,
ahogy ezek elérik a célcsoportjukat. Ezért az

INTERREG EUROPE PROGRAM ÁLTAL VÉGREHAJTOTT “ATM FOR SMES” PROJEKT CÉLJA A RÉSZT VEVŐ RÉGIÓKBAN A MIKROFINANSZÍROZÁSHOZ JUTÁS JAVÍTÁSA A HELYI
TUDÁS MEGOSZTÁSÁN KERESZTÜL.
Az „ATM for SMEs“ konzorcium vezetője a Székesfehérvári Regionális Vállakozásfejlesztési
Alapítvány, résztvevői hatékony együttműködésben irányító hatóságok,
mikrofinanszírozó szervezetek és egy európai tanácsadó partner.
A projekt keretében megvalósul az eljárásmódok és tanulási folyamatok
intenzív régiók közötti megosztása, ami ezen jó gyakorlatok megvalósíthatóságát,
illetve a részt vevő régiókban összegyűlt tapasztalat felhasználását igazolja.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA KÉT SZAKASZBAN TÖRTÉNIK:

I. SZAKASZ
36 hónap

II. SZAKASZ
24 hónap

Az első szakaszt (36 hónap) az intenzív régiók közötti tanulási folyamatok jellemzik,
amelyek keretében a partnerek megosztják jó gyakorlataikat és tapasztalataikat az
eljárások végrehajtását illetően. Az első szakasz végére a partnerek összesen 9 akciós tervet dolgoznak ki a régiók közötti együttműködés során megismert régiós és
nemzeti eljárásmódokra vonatkozó jó gyakorlatok bevezetése és bevetése érdekében. A projekt hatása új projektek kialakításával mutatható ki (vállalkozások
fejlesztése vagy a mikrofinanszírozáshoz jutás feltételeinek javítását elősegítő programok), illetve a szabályozási eszközök javított kezelésével, értve itt az ajánlati
felhívások szervezésének új lehetőségeit és az értékelési módszerek fejlesztését.

A második szakaszban (24 hónap) a regionális akciós tervek egyes
részt vevő régiókban történő végrehajtásának felügyelete zajlik.

A projekt indikátorai azt mutatják, hogy sikeres
végrehajtása esetén az európai strukturális és
befektetési alapokból 626 millió euró, más
alapokból pedig 0,6 millió euró kerül felhasználásra. A projekt legfontosabb eredménye a 9
támogatott eljárási eszköz tökéletesítése.

A projekt konzorciuma a második irányítóbizottsági ülésen Offenbachban (DE), 2016. október 23-án

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA

a résztvevő régiók vállalkozásfejlesztési és
fenntartható foglalkoztatási politika végrehajtásának javítása, hogy a KKV-k és magánvállalkozások számára a helyi mikrofinanszírozási
programokhoz való jobb hozzáférés biztosításához járulhassanak hozzá. A projekt helyi
megoldások kifejlesztésére teszi képessé a regionális hatóságokat és a vállalkozásfejlesztési
szervezeteket az egyik legfontosabb akadály
legyőzésére, amellyel a start-upok és a magánvállalkozók szembe néznek, nevezetesen a
hitel és a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások
hiánya, valamint a finanszírozási kirekesztés.

HORIZONTÁLIS CÉLKITŰZÉSKÉNT
a projekt a mikrofinanszírozáshoz és a vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
megkönnyítésének kérdését tartja szem előtt
a diszkrimináció és finanszírozási kirekesztés
kockázatával sújtott speciális célcsoportok tagjai, mint például a munkaerőpiacon hátránnyal
indulók, a nők számára.

KÉT OPERATÍV RÉSZCÉL JÁRUL HOZZÁ
A FŐ CÉLKITŰZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ:
A régiókon átnyúló tanulás, tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztásának elősegítése regionális
hatóságok és vállalkozásfejlesztési intézmények között, a kiemelt csoportok számára a helyi mikrofinanszírozási programokhoz való hozzáférés és a finanszírozási kirekesztés csökkentésének tekintetében.
A tőkésítés támogatása és a regionálisan releváns szereplők közötti együttműködés során megosztott
tapasztalatok és tanulságok bemutatása, új projektek létrehozása vagy a vezérelvek és stratégiák jobb
menedzsmentje által.

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

CÉL

A projekt által célzott Growth & Jobs vagy ETC
programok száma, amelyben a projekt által
ösztönzött intézkedések 100%-ban a strukturális alapok kapcsolódásával célzott politikai
eszközrendszerek kerülnek végrehajtásra
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A projekt által célzott más eszközök,
amelyekben a projekt által ösztönzött
intézkedések 100%-ban a célzott politikai
eszközrendszerek kerülnek végrehajtásra
strukturális alapok kapcsolódása nélkül
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Strukturális Alapok projekt által befolyásolt
becsült összege euróban (Growth & Jobs és/
vagy ETC részéről)
Más befolyásolt alapok becsült összege
euróban

KIMENETI INDIKÁTOROK
Megszervezett vezérelv oktatási rendezvények száma
Azonosított jó gyakorlatok száma

466.3 millió €

5.7 millió €

Régiók közti együttműködésben résztvevő
személyek száma, akik a részvételnek köszönhetően fokozott szakértelemmel rendelkeznek

CÉL
116

90

118

Létrehozott akciótervek száma

10

Médiamegjelenések száma (pl. sajtó)

36

Új látogatók száma a projekt honlapján a
legutóbbi jelentési időszak óta

300

PROJEKT ÜZENET
Az „ATM for SMEs” projekt a mikrofinanszírozást tekinti a
régiók inkluzív növekedésének kulcstényezőjeként, ezért a
helyi politikai környezet javítását tűzi ki célul annak érdekében, hogy a mikrofinanszírozás terén új projektek és kezdeményezések létrehozását ösztönözze.

