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Hur kan en enskild person utnyttja
instrumentet?
1. ”Mikroentreprenören” får information om de möjligheter
som tillhandahålls genom instrumentet från den lokala
arbetsförmedlingen (eller från dess webbplats) eller från
ett lämpligt icke-statligt organ.
2. Den ansökande hänvisas till en lämplig mikrolåneinstitution (en bank eller ett icke-statligt organ) där han eller hon
lämnar in ett förslag.
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Arbetsförmedling
eller icke-statligt
organ

2
Mikrofinansinstitution (bank
eller icke-statligt
organ)

Enskild mikroentreprenör

3

Lån

Ränterabatt (ESF)
4. Utbildning, handledning (ESF)

3. Om förslaget beviljas får den ansökande underteckna ett
avtal med mikrolåneinstitutionen. Den ansökande kan
även få ränterabatt från Europeiska socialfonden.
4. Från det att den ansökande först ber om information till
att han eller hon har startat företaget kan den ansökande
få stöd från Europeiska socialfonden i form av utbildning,
handledning, råd och en mentor, om detta förutses vid den
lokala finansieringen.
5. Stödet är även anpassat efter behoven hos småföretag
med färre än tio anställda. Det nya instrumentet ger även
stöd till arbetslösa som vill starta egen verksamhet.

Vill du veta mer?
Information om det europeiska instrumentet Progress för
mikrokrediter
http://ec.europa.eu/epmf
EU-kommissionens webbplats om de sociala effekterna
av krisen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=736

Mikrofinanser:
ett nytt instrument
för dig

Faktabladen – Vet du vad det sociala Europa kan göra för dig?
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816&langId=sv
Andra mikrokreditinitiativ från EU:
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
Ramprogram för konkurrenskraft och innovation
http://ec.europa.eu/cip/index_sv.htm
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Europeiska kommissionen

Det europeiska instrumentet Progress
för mikrokrediter ger mikrolån till
personer som vill starta eller utveckla
egna småföretag
Ministerrådet fattade beslut om att inrätta det europeiska
instrumentet Progress för mikrokrediter i mars 2010. Instrumentet tas i bruk i juni 2010. László Andor, EU-kommissionär
med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering,
hade följande att säga när det presenterades:
”Mikrokreditinstrumentet är en livlina för personer som påverkats av
krisens effekter och kommer att hjälpa till att skapa nya arbetstillfällen.
Initiativet syftar uttryckligen till att hjälpa sårbara grupper att hitta en
alternativ väg ut ur arbetslösheten. Det är även ett stöd till företagande
och samhällsekonomin i Europa. Vi väntar oss att instrumentet ska ge
små lån till omkring 45 000 blivande entreprenörer under åtta år.”

De som vill ansöka om ett lån kommer att kunna göra det via
särskilda lokala låneinstitutioner som förmedlar mikrolån (1).
Det rör sig om banker, mikrolåneinstitutioner utan vinstintresse, institutioner som tillhandahåller finansiella garantier
och andra låneinstitutioner som förmedlar mikrolån till småföretag. Dessa låneinstitutioner får sina pengar från Europeiska
investeringsfonden.

Det första steget är att ta reda på om det finns några mikrolåneinstitutioner i din närhet som utnyttjar instrumentet. Du
kan fråga:
•

Den lokala arbetsförmedlingen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=585&langId=sv

Om du har en bra idé, läs då mer om hur du kan få den finansierad på adressen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=sv

•

Rådet för Europeiska socialfonden: http://ec.europa.eu/esf

Stödet är anpassat efter behoven hos småföretag med färre
än tio anställda. Stöd ges även till arbetslösa eller inaktiva
personer som vill starta egen verksamhet.
Vägledning och råd

Ett nytt EU-initiativ har lanserats för att förenkla för dem som
vill starta eller utveckla ett litet företag att få krediter. Det kallas
det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter.

Finansiering i sig räcker inte för att göra ett företag framgångsrikt. Därför kan mikroentreprenörer som söker finansiering genom mikrofinansinstrumentet även ha nytta av vägledning och handledning med Europeiska socialfondens (ESF)
stöd. ESF kommer också att spela en viktig roll för att informera potentiella mikrolåntagare om det nya instrumentet via
befintliga kanaler.

Vill du starta ett eget företag eller göra något helt eget? Det
europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter kan vara
det du söker efter!

ESF kan även bevilja ränterabatter till enskilda, vilket också
kan förbättra tillgången till finansiering för mikroentreprenörer. Be rådet för ESF i ditt land om mer information.

Instrumentet tillhandahåller mikrolån, dvs. maximalt
25 000 euro, som du kan använda för att starta en liten
affärsverksamhet. Det kan vara en liten restaurang, transporttjänst, lokal tillverkning, vård och omsorg osv.

Mer information om ESF: http://ec.europa.eu/esf

Ett nytt EU-initiativ

Hur ansöker man?

De kan ge dig mer detaljerad information om systemet och
se till att du får kontakt med en mikrolåneinstitution (2): den
lämpligaste av en bank eller en annan ekonomisk institution.
De kan även berätta hur du kan få hjälp med att förbereda
ansökan (fylla i blanketter, formulera en affärsplan, utbildning, en mentor) inom ramen för de operativa programmen
för entreprenörskap som finansieras av Europeiska
socialfonden.
Om din ansökan beviljas får du underteckna ett avtal med
mikrolåneinstitutionen. I avtalet anges lånebeloppet, lånetiden och räntan som du måste betala.

Tveka inte! Instrumentet hjälper i första hand dem som
normalt har problem med att få lån och som har haft det ännu
svårare på sistone (arbetslösa, unga eller gamla, personer som
tillfälligt har ställt sig utanför arbetsmarknaden, missgynnade
personer …).
(1)

Under förutsättning att dessa institutioner får stöd genom instrumentet. Information om de institutioner som har valts ut kommer även att publiceras på
Europeiska investeringsfondens webbplats: http://www.eif.europa.eu/

(2)

Under förutsättning att dessa institutioner får stöd genom instrumentet.
Information om de institutioner som har valts ut kommer även att publiceras
på Europeiska investeringsfondens webbplats: http://www.eif.europa.eu/

