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Kuo ši priemonė gali būti naudinga
atskiriems asmenims?
1. Pateikiantis paraišką mikroverslininkas gauna informaciją apie priemonės teikiamas galimybes vietinėje darbo
biržoje (ar iš jos internetinio tinklalapio) arba iš atitinkamos
nevyriausybinės organizacijos (NVO).
2. Paraiškos teikėjas siunčiamas pas tam tikrą mikrofinansavimo teikėją (banką ar NVO) ir ten pateikia savo
pasiūlymą.
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Mikrofinansavimo teikėjas
(bankas arba
NVO)

Asmuo –
mikroverslininkas
4. Mokymai, konsultacijos (ESF)

Mikroįmonė

Norite sužinoti daugiau?
Informacija apie Europos mikrofinansavimo priemonę:
http://ec.europa.eu/epmf
Europos Komisijos tinklalapis apie krizės socialines
pasekmes:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=736

Mikrofinansavimas:
nauja priemonė Jums

Ar žinote, kaip Europa gali padėti Jums socialinėje sferoje?
Faktai ir skaičiai:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816&langId=lt

3
Kitos ES mikrofinansavimo iniciatyvos:
Paskola

Palūkanų nuolaida
(ESF)

3. Jei pasiūlymas tiks, paraiškos teikėjas sudarys sutartį su
mikrofinansavimo teikėju. Paraiškos teikėjas taip pat gali
pasinaudoti palūkanų nuolaida, kurią gali suteikti Europos
socialinis fondas.
4. Nuo pradinės informacijos suteikimo momento ir toliau
jau vykdant verslą paraiškos teikėjas gauna paramą iš
Europos socialinio fondo mokymų, konsultacijų, rekomendacijų ir asmeninių patarimų forma, jei tai numato vietinis
finansavimas.
5. Parama pritaikyta ir mikroįmonėms, kuriose dirba mažiau
negu 10 žmonių. Naujoji priemonė taip pat padės darbo
neturintiems žmonėms, kurie nori pradėti dirbti sau.

JEREMIE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
jeremie_en.htm
JASMINE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
micro_en.htm
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (CIP):
http://ec.europa.eu/cip/
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Europos Komisija

Europos Progress mikrofinansavimo
priemonė (angl. Microfinance Facility)
teikia mikropaskolas žmonėms,
norintiems pradėti arba plėsti savo
nuosavą smulkųjį verslą
Dėl Europos Progress mikrofinansavimo priemonės buvo susitarta Ministrų Taryboje Briuselyje 2010 metų kovą. Priemonė
pradės veikti nuo 2010 m. birželio. Pristatydamas ją László
Andor, ES užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių
komisaras, sakė:
„Mikrofinansavimo priemonė pasiūlys išeitį nuo krizės nukentėjusiems
žmonėms ir padės sukurti naujų darbo vietų. Ši priemonė skirta padėti
būtent pažeidžiamiausioms grupėms rasti alternatyvą nedarbui. Ji taip
pat paskatins Europoje verslumą ir socialinę ekonomiką. Mes tikimės, kad
ši priemonė sudarys sąlygas per aštuonerius ateinančius metus suteikti
nedideles paskolas maždaug 45 000 pradedančiųjų verslininkų.“

Naujoji ES iniciatyva
Pristatyta nauja ES iniciatyva sudaryti sąlygas gauti kreditus
žmonėms, norintiems pradėti arba plėsti savo nuosavą smulkųjį verslą. Ji pavadinta Europos Progress mikrofinansavimo
priemone.
Gal norėtumėte pradėti savo nuosavą verslą arba užsiimti individualia veikla? Europos Progress mikrofinansavimo priemonė
gali būti tai, ko Jums reikia!

Norintys pateikti paraišką gauti paskolą pagal šią priemonę,
galės tai padaryti savo gyvenamojoje vietoje per specialius
mikrofinansavimo teikėjus (1). Tai yra bankai, pelno nesiekiantys mikroskolintojai, finansines garantijas teikiančios institucijos ir kiti mikrofinansavimo mikroįmonėms teikėjai. Savo
ruožtu šie paskolų teikėjai finansinių išteklių gaus per Europos
investicijų fondą.

Pirmasis žingsnis – išsiaiškinti, ar netoli Jūsų yra mikropaskolas pagal šią priemonę teikiančių organizacijų. Apie tai Jūs
galite sužinoti:
•

vietinėje darbo biržoje:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=585&langId=lt,

Jei ketiname pradėti savo verslą, apie finansavimą plačiau
skaitykite adresu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=lt.

•

Europos socialinį fondą administruojančioje institucijoje:
http://ec.europa.eu/esf.

Parama pritaikyta mikroįmonėms, kuriose dirba mažiau negu
10 žmonių. Ji taip pat padės bedarbiams arba neaktyviems
žmonėms, kurie nori pradėti dirbti sau.

Ten Jums suteiks išsamesnės informacijos apie šią paramą
ir padės susisiekti su mikropaskolų teikėju (2): banku ar kita
finansine institucija, kuri bus pati tinkamiausia.

Rekomendacijos ir patarimai
Vien finansavimo verslo sėkmei nepakanka. Tie mikroverslininkai, kurie sieks gauti paskolą iš mikrofinansavimo priemonės, galės pasinaudoti ir rekomendacijomis bei konsultacijomis, kurias rems Europos socialinis fondas (ESF). ESF taip
pat atliks svarbų vaidmenį turimais kanalais informuodamas
potencialius mikrokreditų gavėjus apie naująją priemonę.

Kaip pateikti paraišką?

Jums taip pat galės patarti, kur ieškoti pagalbos rengiant
paraišką (pildant formas, rašant verslo planą), informuos
apie mokymus, konsultacijas; tokią pagalbą teikia verslumo
programos, finansuojamos iš Europos socialinio fondo.
Jei Jūsų paraiška bus patvirtinta, tada pasirašysite sutartį
su mikrofinansavimo teikėju. Toje sutartyje bus nurodyta
paskolos suma, trukmė ir palūkanų norma, kurią turėsite
mokėti.

ESF gali suteikti tokiems asmenims ir palūkanų nuolaidų, dėl
to mikroverslininkams paskolos gali tapti dar prieinamesnės.
Daugiau informacijos teiraukitės ESF administruojančios institucijos savo šalyje.
Daugiau informacijos apie ESF: http://ec.europa.eu/esf.

Ši priemonė teiks mikropaskolas (t. y. iki 25 000 eurų) pradėti
smulkią komercinę veiklą. Tai galėtų būti nedidelis restoranas,
transporto paslaugos, vietinė gamyba, automobilių dirbtuvės
ir pan.
Nedvejokite – ši priemonė padės būtent tiems, kuriems gauti
kreditą visada buvo sunku, o ypač sudėtinga tapo tai padaryti
pastaruoju metu (bedarbiams, jauniems arba pagyvenusiems
žmonėms, kurį laiką nedalyvavusiems darbo rinkoje, arba
socialiai remtiniems žmonėms, ...).

(1)

Jei šie operatoriai gaus paramą iš naujosios priemonės. Informacija apie
atrinktus operatorius bus pateikta ir Europos investicijų fondo tinklalapyje:
http://www.eif.europa.eu.

(2)

Jei šie operatoriai gaus paramą iš naujosios priemonės. Informacija apie
atrinktus operatorius bus pateikta ir Europos investicijų fondo tinklalapyje:
http://www.eif.europa.eu.

