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DIFASS – Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments
(XUySDL7HUOHWL(J\WWPĦN|GpVL3URJUDP 2007-2013
&pO 3: Interregionális Együttműködések és Hálózatok (Interreg IV C)
3ULRULWiV 1: Innováció és a tudásalapú gazdaság
$OWpPD: Kis- és középvállalalatok
,QWp]NHGpVWtSXVD:
Regionális Kezdeményezés Projekt (Type 1)
(J\WWPĦN|GpVLQWHQ]LWiVD:Közepes: Tapasztalat cseréje és terjesztése és gyakorlat átadása
3URMHNWYiUKDWyLGĘWDUWDPD:  hónap, kezdés 2012
7HUYH]HWWSURMHNWN|OWVpJYHWpV3.239.005,96 EUR
ebből
2.604.239,08 EUR ERFA támogatás
634.766,88 EUR Nemzeti állami társfinanszírozás
PartQHUVpJ:
Vezető Partner a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (26 regionális hatósággal) koordinálása mellett, fejlesztési ügynökségek és
olyan tudományos intézmények, melyek tapasztalattal rendelkeznek a KKV-k számára nyújtott innovatív finanszírozási eszközök terén
20 Európai regióból: Dánia, Észtország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság létrehozták a DIFASS partnerséget.
+iWWpU:
Az innovatív kis- és középvállalatok gyakran szembesülnek problémákkal a kereskedelmi bankok vagy közvetítők felé benyújtott
hitelkérmeik során. Az értékeléseket követően, a technológiai innovációból és a külföldi piaci megjelenéséből származó magasabb kockázati
besorolás miatt, számos KKV-k nem rendelkezik a szükséges biztosítékkal. A globális pénzügyi válság eredményeképpen a kölcsönhöz
jutás követelményei tovább nőttek (BASEL-III). Egyre nagyobb kihívást jelent a lisszaboni stratégia innovációra és tudásalapú gazdaságra
vonatkozó célkitűzések elérése, miközben a a finanszírozáshoz való hozzáférés az egyik fő probléma az innovatív KKV-k számára.
Így lesz nagyobb a közszféra elkötelezettsége ezen a területen. Ugyanakkor az állami pénzügyi források korlátozottak, tehát a lehető
leghatékonyabban kell azt felhasználni. Éppen ezért a KKV-k régiók közötti pénzügyi támogatás és a non-grant eszközök fejlesztése
kiemelkedően fontos feladat.
0HJN|]HOtWpV:
A DIFASS projekt célja, hogy feltárja az innovációs potenciálokat, a nemzetközivé válást és a fenntartható növekedést a KKV-k számára
Európában, a finanszírozáshoz való hozzáférés javításával. A DIFASS projektben részt vevő régiók szövetkeztek a tapasztalatok és
a good-practice cseréjére, hogy fejlesszék és javítsák politikájukat e területen és támogassák a kiválasztott good-practice transznacionális
áramlását más régiókban.
Két good-practice példa került kiválasztásra Transfer és Minta Megvalósításra nyolc különböző részt vevő régióban:
- egy internet alapú Micro Finance Management eszköz Magyarországról Észtország, Spanyolország, Olaszország és Szlovák Köztársaság
régiói számára
- egy, a KKV-k nemzetköziesedését támogató program Andalúziából (Spanyolország) Dánia, Olaszország, Románia és Svédország régiói
számára
A tudományos intézetek a háttérben a gyakorlati példák és keretfeltételek mechanizmusait elemezve támogatja a partnerséget a sikeres
átadás érdekében.
Kockázatot csökkentő finanszírozási modelleket fognak elemezni a DIFASS projekt keretében és ajánlásokat fognak meghatározni a
politikai végrehajtására.

&pONLWĦ]pVHN

az innovatív KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása és a KKV-k üzleti tevékenységének nemzetköziesedése

a régiók alkalmasak legyenek a good-practise-en alapuló tapasztalatok cseréjére a partner régiók megalapításával


regionális politikák fejlesztése és javítása a forgó pénzügyi eszközök intenzívebb felhasználása érdekében



elemezni és leírni a háttérben a good-practise-t és a keretfeltételeket a good-practise átvételének érdekében



támogatni a régiókat a good-practice példák átvételében



az eredmények és megállapítások aktív terjesztése

(OYiUWHUHGPpQ\HN:


jobb finanszírozáshoz való hozzáférés az innovatív kkv-k számára a végrehajtási politikák és támogatási rendszerek által



forgó pénzügyi eszközök hatékonyabb felhasználása kombinált kockázatmegosztási és kockázat-csökkentési modellek segítségével



sikeres Good-practice Átadás és Minta Megvalósítása a 8 résztvevő régióban, folymatosan figyelembe véve a KKV támogatási és
finanszírozási rendszereinek működését a projekt szintjén túlmenően

