
ATM for SMEs, ENERSELVES – mikrofinansowanie MŚP, 
konsumpcja energii w budynkach użyteczności publicznej



“Access to Microfinance for Small and Medium-sized
Enterprises” (“Dostęp do mikrofinansowania dla 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw”)



Program  INTERREG EUROPA

Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie 
konkurencyjności MŚP 

Cel szczegółowy: 2.1. Poprawa wdrażania polityk i programów 
rozwoju regionalnego, w szczególności programów w ramach 
celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 
stosownych przypadkach, celu Europejska Współpraca 
Terytorialna, wspierających MŚP  w wypracowywaniu i osiąganiu 
wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na 
wszystkich etapach ich cyklu życia.



Cel projektu: rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych -
międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia 
nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy.     

• a. Tworzenie lepszego dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP na 
poziomie lokalnym/ regionalnym;

• b. Zwiększenie zasięgu społecznego mikrofinansowania instytucji;
• c. Stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz zachęcanie do 

powstawania nowych przedsiębiorstw.



Partnerzy:

1. Agencja Zatrudnienia Fejer – Partner Wiodący – Węgry

2. Ministerstwo Gospodarki - Węgry

3. Centrum innowacji i Biznesu, Burgos - Hiszpania

4. Niemiecki Instytut Mikrofinasowania - Niemcy

5. Krajowa Fundacja Promocji Zatrudnienia - Węgry

6. Autonomiczny Region  Sardinia - Włochy

7. Regionalna Agencja Rozwoju - Chorwacja

8. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego - Polska

9. Przedsiębiorstwo Microfinance Norway - Nowregia

10. Europejska Sieć Mikrofinansowania - Belgia

Czas trwania:  60 miesięcy: 01 kwietnia 2016 - 31 marca 2021Czas trwania:  60 miesięcy: 01 kwietnia 2016 - 31 marca 2021



Założeniem projektu jest współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą 
pomiędzy lokalnymi instytucjami mikrofinansowania, w celu stworzenia lepszego dostępu do 
finansowania dla sektora MŚP oraz zwiększenia społecznego zasięgu instytucji finansowych.  

Finał zakłada powstanie regionalnych planów działań oraz nowych instrumentów polityki 
wsparcia sektora MŚP, opartych o międzynarodowe doświadczenia partnerów projektu.

Budżet projektu: 1 759 677,00 EUROBudżet projektu: 1 759 677,00 EURO

Budżet polskiego partnera: Koszt całkowity - 170 851,00 EURO tj. 711 
302,75 PLN
Budżet polskiego partnera: Koszt całkowity - 170 851,00 EURO tj. 711 
302,75 PLN



Grupa interesariuszy

� fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

� instytucje bankowe i kredytowe

� regionalni przedsiębiorcy

� wykładowcy akademiccy i studenci 
kierunków ekonomiczno-bankowych

� JST



Działania w projekcie (m.in.):

� przygotowanie i przeprowadzenie regionalnych spotkań z grupą docelową

� organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu

� udział w zagranicznych wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów projektu

� organizacja i przeprowadzenie lokalnych warsztatów dla grupy zainteresowanych

� opracowanie i wdrożenie Regionalnego Planu Działań



Policy instruments for energy self-
consumption in buildings (Instrumenty polityki w 

obszarze konsumpcji energii w budynkach)



Ogólnym celem projektu jest promowanie nowych polityk lub poprawa istniejących polityk w 
celu wspierania integracji odnawialnych źródeł energii w budynkach, w obszarze konsumpcji 
własnej energii, finansowanych z funduszy strukturalnych i innych narzędzi WE.

Program  INTERREG EUROPAProgram  INTERREG EUROPA

Cel szczegółowy: 3.1 Poprawa polityk gospodarki 
niskoemisyjnej
Cel szczegółowy: 3.1 Poprawa polityk gospodarki 
niskoemisyjnej



Partnerzy:

1. Extremadura Energy Agency – Partner wiodący – Hiszpania

2. Energy Agency for Southeast Sweden – Szwecja

3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

4. Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA) – Malta

5. Lazio Region – Włochy

6. NorthEast Regional Development Agency – Rumunia

7. Autonomous Region of Sardinia - Włochy

Czas trwania: 48 miesięcy, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.Czas trwania: 48 miesięcy, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.



Enerselves skupia się na integracji OZE, w obszarze konsumpcji własnej energii, ale nie każde 
OZE jest opłacalne dla każdego regionu, dlatego wymaga to pogłębionej analizy i 
zdefiniowania jasnych kluczowych wskaźników efektywności w celu zidentyfikowania 
najlepszej inwestycji o najwyższej wartości za daną kwotę. 

Ze względu na konieczność optymalizacji ograniczonych funduszy strukturalnych, tylko 
poprzez skupienie się na OZE, które wywarło największy wpływ na Wzrost i Zatrudnienie, 
regiony zainwestują fundusze w odpowiedni sposób.

Enerselves koncentruje się na opracowywaniu polityk aby promować wyłącznie te OZE, w 
obszarze technologii konsumpcji własnej energii, o najwyższych korzyściach w każdym 
regionie.

Budżet polskiego partnera: Koszt całkowity – 174 056,00 EUROBudżet polskiego partnera: Koszt całkowity – 174 056,00 EURO

Budżet – 1 598 431,00 EUROBudżet – 1 598 431,00 EURO



Grupa interesariuszy:

� Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

� Politechnika Świętokrzyska

� Przedstawiciele przedsiębiorstw w obszarze OZE

� Akademia Przedsiębiorczości 

� Uzdrowisko Busko-Zdrój SA

� Hotel Malinowe - sieć 



Działania w projekcie:

� w zakresie wymiany wiedzy/doświadczeń

� w zakresie rozpowszechniania i komunikacji

� w zakresie zarządzania projektem

w tym m.in.

� organizacja w regionie spotkań z interesariuszami

� organizacja wizyty dla partnerów projektu (wrzesień 2017r.)

� aktywny udział w procesie rozpowszechniania informacji



W EFEKCIE

- poprawa 7 Programów Operacyjnych w 7 regionach UE, z udziałem 4 
Instytucji Zarządzających oraz 3 kluczowych podmiotów energetycznych.

- wpływ 11,8 € funduszy strukturalnych przez instrumenty polityki

- 175 osób zwiększające zdolności zawodowe uczestniczące w 
wydarzeniach międzyregionalnych

- 37 wydarzeń z interesariuszami

- 110 dobrych praktyk zidentyfikowanych i zebranych w podręczniku 
Dobrych Praktyk



Sylwia Mucha
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dziękuję za uwagę


