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A „fi-compass” projekt keretein belül az alábbi EaSI technikai segítségnyújtási
rendezvény a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózattal szoros együttműködésben jött
létre.
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Budapest, Magyarország

Környezet

Előzetes program

Az EaSI technikai segítségnyújtás egy európai szintű finanszírozási eszköz, mely
a Foglalkoztatás és Szociális Innováció (EaSI) program részét képezi. Harmadik
tengelyének a célja, hogy növelje a mikrovállalkozások és sebezhető csoportok
számára rendelkezésre álló mikrohitelek elérhetőségét, támogassa a
mikrofinanszírozási intézmények kapacitásépítését, valamint növelje a szociális
vállalkozások pénzeszközökhöz való hozzáférését. Segítséget valamint
üzletfejlesztési eszközöket kínál az európai mikrohitelezők és a szélesebb európai
mikrohitelező szektor számára. A „fi-compass” program keretein belül egyedülálló
tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó platformként az EaSI technikai segítségnyújtás
(EaSI TA) intézményi minősítést és testre szabott képzést nyújt a kiválasztott
európai mikrohitelezők számára, valamint workshopokat szervez a jó gyakorlatok
terjesztése érdekében a szélesebb európai mikrohitelező szektor számára, illetve
célorientált segítőszolgálatot tart fenn.
Az EaSI technikai segítségnyújtási programot az Európai Bizottság az Európai
Beruházási Bankkal közösen finanszírozza, hogy hozzájáruljon az európai
mikrohitelezők kapacitásépítéséhez egy nagyszabású kezdeményezés részeként,
az európai mikrofinanszírozási szektor fejlesztésének támogatása érdekében.
A Frankfurt School of Finance & Management (Frankfurt School) a
Mikrofinanszírozási Központtal (MFC) valamint az Európai Mikrofinanszírozási
Hálózattal (EMN) karöltve dolgozik azon, hogy a legjobb gyakorlatokat terjessze,
melynek keretein belül a workshopokat is szervezik.

www.fi-compass.de
Easi.ta@fs.de
EaSI TA Implementation Partners
European Microfinance Network
10 Rue de l’Industrie
1000 Brussels – Belgium
www.european-microfinance.org
emn@european-microfinance.org
The Hungarian Microfinance Network
Váczi Mihály Str. 41., 4400
Nyíregyháza – Hungary
www.hungarian-microfinance.hu
info@hungarian-microfinance.hu

www.fi-compass.eu
contact@fi-compass.eu
European Investment Bank
Advisory Services
fi-compass
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

European Commission
Directorate - General
Regional and Urban Policy
Unit B.3 “Financial Instruments and IFIs’
Relations”
B-1049 Brussels

2016. március 9.
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Tájékoztató

Célközönség
A most megszervezésre kerülő workshop célközönsége a magyar
mikrofinanszírozási szervezetek és általában a szektor érintettjei, de állami és
magán pénzügyi közvetítők is részt vehetnek. Amennyiben a körülmények
lehetővé teszik, potenciális végfelhasználók és egyéb, a pénzügyi eszközök
megvalósítását elősegítő szereplők is részt vehetnek a workshopon.
Helyszín
Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr u. 35. Magyarország
http://www.hotelbenczur.hu
Nyelv
A workshop nyelve angol és magyar lesz. A tolmácsolás mindkét irányban
biztosítva lesz a részvétel és az információcsere hatékonyabbá tétele érdekében.
Költségek
A regisztráció ingyenes. A résztvevők maguk finanszírozzák az utazási és
szállásköltséget. Előre nem látható körülmények, pl. vis major vagy alacsony
részvételi arány esetén előfordulhat, hogy a workshopot elhalasztjuk vagy töröljük.
Ebben az esetben a regisztrált résztvevőket haladéktalanul emailben értesítjük. Az
utazási és szállásköltség, illetve a kiesett munkaórák megtérítése nem lehetséges.
Regisztráció a workshopra
Kérjük, a http://event.hmn.hu/index.php/hu/jelentkezes/ oldalon keresztül
regisztráljanak az eseményre. A regisztráció határideje 2016. március 4.
Hasznos információ
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reptéri információ, járatok, menetrendek: http://www.bud.hu/english



tömegközlekedés, útvonaltervező, menetrendek: http://www.bkk.hu/en



vasúti menetrend: http://www.elvira.hu/english



távolsági buszjáratok: http://www.volanbusz.hu/en



turisztikai információ és programok: http://www.budapestinfo.hu

Budapest, Magyarország

Célkitűzések

Előzetes program

Mit kínál a program?
A magyar non-profit mikrofinanszírozási szektornak igen nagy szüksége van arra, hogy
információt szerezzen a különféle támogatási lehetőségekről, mivel véget ér a
JEREMIE program. A magyar mikrofinanszírozóknak új finanszírozási lehetőségeket
kell keresniük, és ezért különösen érdekli őket az EaSI program (amelyet az Európai
Bizottság és az Európai Befektetési Alap képviselői mutatnak majd be), de fontos lehet
számukra más kezdeményezés is, ezért helyi szakértők is meghívást kaptak az
eseményre.
A workshop sorozat fő célja, hogy tájékoztatást adjon az Európai Bizottság új
eszközeiről, amely a magyar mikrofinanszírozás számára nyújthat támogatást. Fontos,
hogy hasznos információt kapjanak a mikrofinanszírozó szervezetek az Európai
Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványokról (melyek az akkreditáció
kritériumai és hogyan lehet hozzáférni az eszközökhöz). Az új EaSI eszközökön
keresztül kínált valamennyi lehetőséget elmagyarázzák a résztvevőknek, illetve
bemutatásra kerülnek a többi EU-s alap által kínált egyéb alternatívák is.
Az esemény hozzáadott értéke, hogy lehetőséget kínál a résztvevő szervezetek
valamint az Európai Befektetési Alap által nyújtott alapokat már igénybe vevők
számára, hogy többet megtudjanak azokról az eszközökről, amelyek a jövőben nyílnak
meg a mikrofinanszírozás támogatására, illetve tájékozódjanak az Európai
Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványokat érintő kritériumokról és
akkreditációs folyamatról. A magyar piac válaszúthoz érkezett és finanszírozási
valamint támogatási megoldásokat kell találnia.

2016. március 9.
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A program felépítése

A program felépítése
Az egész napos esemény három workshopot ölel fel.
Az első workshop általánosságban foglalkozik a mikrofinanszírozó szervezetek
számára rendelkezésre álló pénzügyi és nem pénzügyi jellegű támogatások
különböző fajtáival, különleges hangsúlyt helyezve a magyar helyzetre.
A második workshop a magyar mikrofinanszírozási szektor szereplői számára
elérhető üzletfejlesztési lehetőségeket járja körül, tekintettel az új programozási
ciklus megváltozott körülményeire.
Végül, az utolsó workshop az Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási
Szabványokat veszi végig, és ad hasznos információt az akkreditációs folyamat
kritériumairól valamint az eszközökhöz való hozzáférésről, hogy a résztvevők
megismerjék a hozzáadott értéket, az Európai Mikrohitelezési Eljárási és
Beszámolási Szabványok módszertanát, valamint a bevezetésének különböző
lépéseit.
A három workshop során a résztvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy kifejtsék
nézeteiket, megosszák egymással tapasztalataikat, és letisztázzanak minden nyílt
kérdést a workshopot moderáló szakértőkkel, valamint a Magyar Fejlesztési Bank,
az Európai Befektetési Alap, a Mikrofinanszírozási Központ és az Európai
Bizottság szakértőivel.
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Napirend

Előzetes program

9:00 – 9:45

REGISZTRÁCIÓ

9:45 – 9:50

Szekfü Tibor, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat elnökének
köszöntője

9:50 – 11:10

1. workshop: EU –s mikrofinanszírozási pénzügyi eszközök
Moderátor és Előadó: Jorge Ramirez Puerto, ügyvezető, Európai
Mikrofinanszírozási Hálózat
Előadók:
Cornelia Andrei, szakpolitikai tisztviselő, Európai Bizottság
Foglalkoztatási Főigazgatóság
Dr Nyikos Györgyi, igazgató, Magyar Fejlesztési Bank
Stefan Oberbichler, befektetési igazgató, Európai Befektetési Alap
(EBA)

11:10 – 11:30 KÁVÉSZÜNET
11:30 – 12:30 2. workshop: Magyar finanszírozási és támogatási lehetőségek
Moderátor: Nagy András, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezetője
Előadók:
Szabó Krisztina Júlia, főosztályvezető, Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Bencze Szilvia, pénzügyi referens, Mezőgazdasági Minisztérium
Kiss Antal, ügyvezető és miniszteri biztos, Magyar Fejlesztési
Központ
Kajzinger Gábor, igazgatósági tag, Carion Zrt
12:30 – 14:00 EBÉDSZÜNET
14:00 – 16:00 3. workshop: Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási
Szabványok
Moderátor: Jorge Ramirez Puerto, ügyvezető, Európai
Mikrofinanszírozási Hálózat
Előadók:
Kinga Dabrowska, projektvezető, Felelős Finanszírozás,
Mikrofinanszírozási Központ (MFC)
Cornelia Andrei, szakpolitikai tisztviselő, Európai Bizottság
Foglalkoztatási Főigazgatóság

2016. március 9.
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1.

Szekció

workshop: EU –s mikrofinanszírozási pénzügyi eszközök

Az Európai Bizottság (EB) több mint 100 millió eurót bocsát rendelkezésre az EaSI
programon keresztül, melynek célja az európai mikrofinanszírozási szervezetek és
szociális vállalkozások támogatása. Az Európai Szociális Alap programjai is egyre
fontosabb szerepet játszanak a mikrofinanszírozási eszközök támogatásában,
ideértve az üzletfejlesztési szolgáltatások nyújtását is.
A workshop célja, hogy bemutassa a mikrofinanszírozó szervezetek számára
elérhető pénzügyi és nem pénzügyi jellegű szolgáltatások különböző fajtáit,
különleges hangsúlyt helyezve a magyar helyzetre.
A résztvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy visszajelzést adjanak, illetve
javaslatokat tegyenek az Európai Bizottság (EB), az Európai Befektetési Alap és a
Magyar Fejlesztési Bank képviselői számára a mikrofinanszírozást és szociális
vállalkozásokat támogató meglévő és potenciális eszközökkel kapcsolatban.
A workshopon szívesen látjuk az Európai Szociális Alap irányító hatóságainak
képviselőit és az egyéb érintetteket is, hogy információt szerezhessenek, és jobban
megérthessék, hogyan szükséges a mikrofinanszírozási eszközöket támogatni
ahhoz, hogy azok kezeljék a foglalkoztatási kihívásokat, és hozzájáruljanak az
Európa 2020 stratégia által kitűzött célok megvalósításához.
Moderátor és Előadó:
Jorge Ramirez Puerto, ügyvezető, Európaii Mikrofinanszírozási Hálózat
Előadók:
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Cornelia Andrei, szakpolitikai tisztviselő, Európai Bizottság Foglalkoztatási
Főigazgatóság
Dr Nyikos Györgyi, igazgató, Magyar Fejlesztési Bank
Stefan Oberbichler, befektetési igazgató, Európai Befektetési Alap

Budapest, Magyarország

Szekció

Előzetes program

2. workshop: Magyar finanszírozási és támogatási lehetőségek
A nagymúltú magyar mikrofinanszírozási szektor jelentős eredményeket ért el a
vállalkozásfejlesztés és –népszerűsítés terén, különösen a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű csoportok körében. A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok
és egyéb pénzügyi vállalatok nagyon hatékonyak voltak a JEREMIE-típusú
mikrohitel program forrásainak közvetítésében 2007-2013 közt.
Az új programozási ciklus igen nagy kihívást jelent a mikrofinanszírozási szereplők
számára. Az ERDF által támogatott új pénzügyi eszközök hamarosan elérhetővé
válnak a KKV-k számára, de az új programokban a pénzügyi közvetítő szerepét
bankok látják el. A korábbi közvetítői körnek új lehetőségeket kell találnia
vállalkozásélénkítő és -finanszírozó tevékenységük folytatása érdekében.
A workshop célja, hogy segítsen a szektor szereplői számára ezen új utak
felkutatásában. Az előadók körüljárják a magyar mikrofinanszírozók előtt álló
lehetőségeket, melyekkel fenntarthatják és fejleszthetik szolgáltatásaikat.
A résztvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy visszajelzést adjanak, illetve
javaslatokat tegyenek a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Mezőgazdasági
Minisztérium,
a
Magyar
Fejlesztési
Központ
képviselői
számára
a
mikrofinanszírozási intézmények új szerepkörével és EU által kínált lehetőségeivel
kapcsolatban, valamint a Carion Zrt. képviselőjének a mikrofinanszírozási alapok
felhasználásával kapcsolatban.
Moderátor:
Nagy András, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetője
Előadók:






Szabó Krisztina Júlia, főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért
Felelős
Helyettes
Államtitkárság
Bencze Szilvia, pénzügyi referens, Mezőgazdasági Minisztérium
Kiss Antal, ügyvezető és miniszteri biztos, Magyar Fejlesztési Központ
Kajzinger Gábor, igazgatósági tag, Carion Zrt
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Szekció

3. workshop: Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási
Szabványok
Az Európai Bizottság által kidolgozott Magatartási Kódex fontos szerepet játszik az
ügyfélbarát jó gyakorlatok terjesztésében az európai mikrofinanszírozók körében.
Kimondja, hogy a mikrofinanszírozók számára rendelkezésre bocsátott következetes
irányelvek segítenek az üzleti normák kialakításában, a gyakorlatok
egyszerűsítésében, valamint a hitelezési biztonság elérésében.
A Kódex irányelveket fogalmaz meg, amelyek segítségével a szektor könnyebben
tud szembenézni a hosszútávú finanszírozáshoz való hozzáférés által támasztott
kihívásokkal.
2013 elején a Bizottság egy módszertan kidolgozásába kezdett, melynek
segítségével nyomon tudják követni azokat az európai mikrohitelezőket, akik aláírták
a Kódexet és vállalták bevezetését a szervezetüknél. A 2014-2020-as programozási
időszakban a Foglalkoztatás és Szociális Innováció (EaSI) EU-s program az EaSI
pénzeszközökhöz és technikai segítségnyújtáshoz való hozzáférés előfeltételeként
szabja meg az Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványok
megvalósítását.
Ez a workshop a nem banki mikrofinanszírozókat célozza meg, akik gyakorlati
információkat szeretnének kapni a Kódex megvalósításához kapcsolódó eljárásokról.
Célja, hogy a résztvevőknek egyértelmű áttekintést adjon a Kódex megvalósításának
különböző lépéseire vonatkozó feladatokról: aláírás, önértékelés, megvalósítás,
külső értékelés, jelentéstétel és minősítés. A résztvevők gyakorlati ismereteket
szerezhetnek a Kódex megvalósítási folyamatát illetően.
Moderátor:
Jorge Ramirez Puerto, ügyvezető, Európai Mikrofinanszírozási Hálózat
Előadók:
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Kinga Dabrowska, projektvezető, Felelős Finanszírozás, Mikrofinanszírozási
Központ (MFC)
Cornelia Andrei, szakpolitikai tisztviselő, Európai Bizottság Foglalkoztatási
Főigazgatóság
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