Podpora mikrofinancovania prostredníctvom európskeho nástroja PROGRESS na Slovensku
“Mikrofinancovanie pre všetkých?”, 31. máj 2016, IKEP Bratislava

09:00 - 09:10
Úvodné slovo poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej (NOVA, ECR)

9:10 - 11:30
1. PANEL - Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a finančné nástroje*

1. Cornelia Andrei (Európska komisia, DG EMPL) - Program EaSI zahŕňajúci Európsky nástroj
mikrofinancovania Progress - filozofia, princípy, príležitosti a príklady dobrej praxe
Prečo je dôležité podporovať mikrofinancovanie? Doterajšie úspechy a výzvy, význam tréningu a mentoringu,
služby pre rozvoj podnikania v rámci programu EaSI

2. Stefan Oberbichler (Európsky investičný fond) - Program EaSI zahŕňajúci Európsky nástroj
mikrofinancovania Progress - filozofia, princípy, príležitosti a príklady dobrej praxe
Aký druh podpory poskytujeme? Ako pracujeme s našimi klientmi? Význam tréningu a mentoringu, služby pre
rozvoj podnikania v rámci programu EaSI

3. Dušan Haliena (OTP Banka Slovensko) - Skúsenosti s implementáciou Európskeho nástroja
mikrofinancovania na Slovensku

4. Oleg Moraru (Patria Credit IFN SA, Rumunsko) – Vývoj poprednej rumunskej nebankovej inštitúcie
špecializovanej na mikrofinancovanie na národnej úrovni

5. Patrick Sapy (microStart, Belgicko/European Microfinance Network (EMN) - Poskytovanie služieb pre
rozvoj podnikania znevýhodneným skupinám (príklad dobrej praxe)

6. Diskusia
11:30-12:30
Prestávka na obed

Workshop je organizovaný europoslankyňou Janou Žitňanskou (ECR) a spoluorganizovaný v rámci
štruktúry projektu “Operačná a horizontálna podpora mikrokreditnému sektoru v programe
JASMINE/EaSi”. Tento projekt je financovaný Európskou komisiou (EK) v partnerstve s Euróspkou
investičnou bankou (EIB).

12:30 - 14:50
2. PANEL - Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a služby pre rozvoj podnikania*
1. Silke Mueffelmann (Frankfurt School) - Medzinárodné príklady dobrej praxe: Prečo banky na rozvíjajúcich
sa trhoch sú stále viac a viac ochotné poskytovať nefinančné služby pre malé a stredné podniky? Aké služby na
podporu podnikania poskytujú? S akými výsledkami? Prečo sa to oplatí?

2. Elwin Groenevelt (Qredits Microfinance, Holandsko) - Poskytovanie služieb pre rozvoj podnikania
znevýhodneným skupinám (príklad dobrej praxe)

3. Michal Polák (Ministerstvo financií SR) - Podpora malých a stredných podnikov na Slovensku, status quo v
oblasti sociálnej ekonomiky a mikrofinancovania, podnikanie a znevýhodnené skupiny (legislatíva, programy a
financovanie)

4. Zuzana Poláčková (EPIC Slovensko) - Má slovenský neziskový sektor kapacitu poskytovať podporné služby
pre rozvoj podnikania znevýhodneným klientom? Aké sú doterajšie skúsenosti a výzvy?

5. Ladislav Smoroň (Združenie mladých podnikateľov Slovenska) - Akým prekážkam čelia pri štarte podnikania
mladí?

6. Kornélia Lohyňová (Hotelová akadémia Bratislava) - Nikdy nie je príliš skoro začať nadobúdať podnikateľské
zručnosti

7. Diskusia

14:50 - 15:00
Záverečné slovo poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej (NOVA, ECR)

*Oba panely budú spolu-moderované Silke Mueffelmann

Workshop je organizovaný europoslankyňou Janou Žitňanskou (ECR) a spoluorganizovaný v rámci
štruktúry projektu “Operačná a horizontálna podpora mikrokreditnému sektoru v programe
JASMINE/EaSi”. Tento projekt je financovaný Európskou komisiou (EK) v partnerstve s Euróspkou
investičnou bankou (EIB).

Praktické informácie
Do Informačnej kancelárie Európske parlamentu sa dostanete nižšie uvedenými spojmi MHD. Kancelária nemá
vlastné parkovacie miesta, v prípade cesty autom prosím využite dostupné verejné parkovanie. Ak by ste
vzhľadom na Váš zdravotný stav potrebovali parkovať v blízkosti miesta konania workshopu, kontaktujte nás
prosím e-mailom.
203, 207, 208 - zastávka Kozia
31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 - zastávka Zochova

Workshop je organizovaný europoslankyňou Janou Žitňanskou (ECR) a spoluorganizovaný v rámci
štruktúry projektu “Operačná a horizontálna podpora mikrokreditnému sektoru v programe
JASMINE/EaSi”. Tento projekt je financovaný Európskou komisiou (EK) v partnerstve s Euróspkou
investičnou bankou (EIB).

