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Как можете да се възползвате
от механизма?
1. Кандидатът за „микропредприемач“ получава информация за възможностите, които предлага механизмът,
от местната обществена служба по заетост (или от
нейната интернет страница) или от съответна неправителствена организация (НПО).
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2. Кандидатът се насочва към подходящ доставчик на
микрофинансиране (банка или НПО), където той/тя
представя предложението си.

Микропредприемач

Обществена
служба по
заетост или НПО
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Доставчик на
микрофинансиране (банка или
НПО)

Микропредприятие
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Заем

Отстъпка от лихвения
процент (ЕСФ)
4. Обучение, индивидуална консултация (ЕСФ)

3. Ако предложението е одобрено, кандидатът сключва
договор с доставчика на микрофинансиране. Кандидатът може да ползва също и отстъпка от лихвения
процент от Европейския социален фонд.
4. От предоставянето на първоначалната информация
до действителното стартиране на бизнеса кандидатът
може да получава помощ от Европейския социален
фонд под формата на обучение, индивидуални консултации, указания и наставничество, когато това е предвидено в местното финансиране.

Искате ли да узнаете повече?
Информация относно европейския механизъм за
микрофинансиране
http://ec.europa.eu/epmf
Уебсайтът на Европейската комисия относно социалното въздействие на кризата
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=736

Микрофинансиране:
нов механизъм
за вас

Знаете ли какво може да направи за вас социална
Европа? — информационни листи
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816&langId=bg
Други инициативи на ЕС за микрофинансиране:
„Джереми“ (JEREMIE):
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
jeremie_en.htm
„Джасмин“ (JASMINE):
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
micro_en.htm
Рамкова програма за конкурентоспособност и
иновации:
http://ec.europa.eu/cip/
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5. Подкрепата е насочена към нуждите на микропредприятия с персонал под 10 души. Новият механизъм
ще помага и на безработни лица, които искат да станат
самостоятелно заети.
Европейска комисия

Европейският механизъм за микрофинансиране
„Прогрес“ предоставя микрокредити на хора,
които искат да започнат или да доразвият свой
собствен малък бизнес
Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“
беше съгласуван в Съвета на министрите в Брюксел през
март 2010 г. Механизмът ще заработи от юни 2010 г. При
представянето му Ласло Андор, член на Европейската
комисия, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и
социалното приобщаване, каза:
„Инструментът за микрофинансиране предлага алтернатива
на тези, които страдат от кризата, и ще помогне за създаването на нови работни места. Инициативата има конкретна цел
да предложи алтернативен изход на застрашените от безработицата групи. Тя ще засили предприемачеството и социалната
икономика в Европа. Очакваме инструментът да предостави
малки заеми на около 45 000 начинаещи предприемачи в рамките
на следващите осем години”.

(безработни, млади или възрастни хора, хора, които са
временно извън пазара на труда, или такива в неравностойно положение...).
Желаещите да кандидатстват за подпомагане по механизма за микрофинансиране ще могат да направят това
в своята страна чрез конкретни организации, предоставящи микрофинансиране (1). Това са банки, организации с
идеална цел, предоставящи микрокредити, и други доставчици на микрофинансиране за микропредприятията. От
своя страна тези доставчици ще получават средства от
Европейския инвестиционен фонд.
Ако имате идея, научете повече за възможностите за
финансиране на адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=bg
Помощта е предназначена за микропредприятия с персонал
под 10 души. Тя ще подпомага и безработни или неактивни
хора, които желаят да станат самостоятелно заети лица.
Указания и съвети

Нова инициатива на ЕС
ЕС стартира нова инициатива за улесняване на достъпа
до кредитиране на хора, които искат да започнат или да
доразвият собствен малък бизнес. Инициативата се нарича
европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.
Желаете ли да започнете собствен бизнес или да организирате своя дейност? Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ може да се окаже това, което търсите!
Механизмът ще ви предостави микрокредити до
25 000 евро, за да започнете дребна търговска дейност.
Това би могло да бъде малък ресторант, транспортна
услуга, местно производство, предоставяне на грижи за
хора със специфични нужди и т.н.
Не се колебайте — механизмът ще помага преди всичко
на онези, които обикновено нямат достъп до традиционно
банково кредитиране и за които това е още по-трудно днес

Само по себе си финансирането не е достатъчно, за да
гарантира успех на бизнеса. Затова микропредприемачите, които кандидатстват за финансова помощ по механизма за микрофинансиране, могат с помощта на Европейския социален фонд (ЕСФ) да получат също и указания и
индивидуални консултации. ЕСФ ще играе важна роля и за
информирането на потенциалните кредитополучатели за
новия механизъм чрез изградените си канали.

Как мога да кандидатствам?
Първата стъпка е да узнаете дали в близост до вас има
организации, доставчици на микрокредити, които работят
с този механизъм. Това можете да проверите в:
•

местната обществена служба по заетост:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=585&langId=bg

•

управляващия орган на Европейския социален фонд:
http://ec.europa.eu/esf

Те ще ви предоставят по-подробна информация относно
схемата и ще ви свържат с доставчик на микрокредити(2):
банка или друг доставчик на финансови услуги, който е
най-подходящ в конкретния случай.
Те могат да ви кажат също как бихте могли да получите
помощ при подготовката на заявлението си (попълване на
формуляри, изготвяне на бизнес план, обучение, наставничество) чрез оперативните програми за предприема
чество, финансирани от Европейския социален фонд.
Ако кандидатурата ви е успешна, ще подпишете договор
с организацията, доставчик на микрофинансиране. В този
договор ще се определи размерът на кредита, неговият
срок и лихвеният процент, който трябва да платите.

ЕСФ може да финансира отстъпки по лихвени проценти
за физически лица, което също може да облекчи достъпа
до средства за микропредприемачите. Обърнете се към
управляващия орган на ЕСФ във вашата страна за повече
информация.
Допълнителна информация за ЕСФ: http://ec.europa.eu/esf
(1)

При условие че тези организации получават средства от механизма.
Информация за избраните за целта оператори ще бъде на разположение на интернет страницата на Европейския инвестиционен фонд:
http://www.eif.europa.eu/

(2)

При условие че тези организации получават средства от механизма.
Информация за избраните за целта оператори ще бъде на разположение на интернет страницата на Европейския инвестиционен фонд:
http://www.eif.europa.eu/

