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Цел на настоящия бюлетин е популяризиране на микрофинансирането като средство за
насърчаване на предприемачеството и добрите практики при предоставяне на кредити
в България чрез достигане на максимално много заинтересовани страни и споделяне на
актуалните за сектора новини и тенденции в развитието. Бюлетинът се изготвя от
регионалната организация Microfinance Centre и разпространява за България от
микрофинансираща институция SIS Кредит.

Microfinance Centre (MFC) е регионална организация,
обединяваща 111 институции в сферата на
микрофинансирането (в т.ч. 77 микрофинансиращи
компании) от 36 държави в Европа и Централна Азия,
като всички те са посветени на идеята за отговорно
кредитиране и финансово приобщаване на повече от
1 млн. клиенти от уязвими групи. Научете повече ТУК
SIS Кредит е една от водещите миркофинансиращи
институции в България, член на Microfinance centre и
European Microfinance Network. SIS Кредит е
профилирана във финансирането на стартиращи
компании, дори и на етап идея, на които предлага
безплатни консултации, обучения, помощ при
изготвяне на бизнес план, менторство, както и на вече
съществуващи микро бизнеси и земеделски
производители. Научете повече ТУК

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
Нов фонд за дялов и рисков капитал ще подпомага предприемчивите българи
Иновейшън Акселерейтър България е инвестиционен фонд за дялов и рисков
капитал от 15.6 млн. eвро, финансиран от Фонд мениджър на финансови
инструменти в България, с мандат да предоставя достъп до дялово и квазидялово финансиране на български стартиращи компании. Визията на фонда е да
се фокусира върху ключови сектори с висок приоритет в местната икономика с
потенциал за подривни устойчиви иновации – здравеопазване, образование,
грижа за възрастните, транспорт и логистика, дигитализация – и подкрепа за
трансформирането им, чрез професионално управление на иновациите в
компании с бърз темп на развитие.Основна цел е постепенното позициониране
на България като лидер в областта на иновациите. Фондът предоставя
финансиране за компании в етап на ускоряване (pre-seed) в размер от 25 000 до
50 000 евро и за компании в начален (seed) етап в размер от 50 000 до 1 000 000
евро. Научете повече ТУК
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Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и
социални предприятия
Фонд на фондовете избра фонд мениджъри за управлението на финансов
инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР),
съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. като средствата ще се
предоставят под формата на микрокредити до 48895 лв. за подпомогне на
предприемачеството. Освен избраните при първата обществена поръчка
посредници- SIS Кредит и Микрофонд, нов финансов посредник e и Първа
инвестиционна банка.
В резултат на подписаните договори по първата процедура, публичните
средства в размер на 3.4 млн. лв. са достъпни за стартиращи и социални
предприятия от декември 2017 г. Към момента вече са финансирани 82 проекта.
Научете повече ТУК
Първа българска финансова институция вече е сертифицирана по
Европейския кодекс за добри практики
SIS Кредит стана първата българска финансова институция, сертифицирана по
Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити,
утвърден от Европейската комисия. Tази важна стъпка се надяваме да
допринесе до утвърждаването в България на стандарти за качество при
предоставянето на кредити и грижата за клиентите.
Научете повече за Европейския кодекс ТУК

НОВИНИ ОТ РЕГИОНА
Програма на ЕС за заетост и социални иновации: ЕС отпуска пилотно 1 млн.
евро за подпомагащи бизнеса услуги, насочени към мигранти и бежанци
Целта на Програмата е да осигури частично покритие на разходите на
финансовите посредници за подпомагане на предприемачеството сред тези
уязвими групи, които много често са изправени пред редица предизвикателства
да стартират и развият свой собствен бизнес в чужда страна (в т.ч. езикови
бариери, административни пречки, непознаване на местното законодателство и
др.).
Научете повече ТУК
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Изводи от тазгодишната конференция на MFC
На 30-ти и 31-ви Май 2019г. се проведе 22-рата годишна конференция на MFC,
по време на която бяха разгледани приложенията на дигиталната революция
върху финансовото и социално интегриране на клиенти с труден достъп до
финансиране. Събитието посрещна в Истанбул 409 участници, представляващи
Европейски институции, микрофинансиращи институции, неправителствени
организации, инвеститори и FinTech компании от 46 държави от Източна и
Западна Европа, Централна Азия, Кавказ и региона.
Вижте повече детайли за събитието, снимки и обратна връзка от
участниците ТУК

Инструмент за определяне на готовността за дигитализация на
микрофинансиращите институции
Новите технологии и дигиталната трансформация могат да доведат до големи
промени в работните процеси, продуктите и услугите на всяка институция. За да
се уточни потенциала за внедряване на нови технологии, на първо място
е важно да е ясно как би протекъл процесът.
Ако се чудите дали Вашата институция е готова за дигитална трансформация,
използвайте новия инструмент за самооценка на MFC, за да разберете къде са
дигиталните силни страни, слабости и пропуски. Инструментът изследва широк
кръг от аспекти, влияещи върху дигиталния потенциал на микрофинансиращите
институции като: екосистема и пазар, стратегия, технологии, управление на
данните, служителите, продукти и услуги, клиенти, операции, финанси и т.н.
Научете повече ТУК
Специални семинари за HR/ Маркетинг специалисти: Присъединете се към
серията виртуални срещи за обучение и размяна на опит
Поканени сте да се присъедините към месечните 2-часови онлайн сесии, на
които ще вземат участие избрана група от експерти. По време на сесиите ще
бъдат дискутирани ключови HR и маркетинг въпроси, касаещи
микрофинансиращите институции.
Участието е безплатно за отговарящите на търсения профил специалисти.
Краен срок за кандидатстване: 28 Юни 2019г.
Семинари за HR професионалисти: детайли и формуляр за кандидатстване ТУК
Семинари за маркетинг професионалисти: детайли и формуляр за
кандидатстване ТУК
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Микрофинансиращите институции Agroinvest и OMRO бяха сертифицирани
по Европейския кодекс за добри практики
Европейският кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити
определя стандартите, на които следва да отговарят микрофинансиращите
институции в Европа, в т.ч.: мениджмънт, структура и функции на
управлението, риск мениджмънт, отчетност, връзка с клиенти и инвеститори.
Agroinvest (Сърбия) и OMRO (Румъния), и двете членове на MFC, са поредните
институции, сертифицирани по Кодекса. Поздравления!
Научете повече за последните новини около Кодекса ТУК
Дейности на MFC по Програмата за техническа помощ на EaSI
Тази година Програмата за техническа помощ на EaSI стартира с редица нови
активности в подкрепа на публични и частни финансови посредници от
микрофинансиращия сектор в Европа.
Прочетете повече ТУК

ПУБЛИКАЦИИ
Изследване на MFC: Да хванеш технологичната вълна в Европейския
микрофинансиращ сектор- случаят на Qredits (Холандия)
Прочетете последното проучаване на MFC в областта на технологичното
развитие, което проследява стъпките на дигиталната еволюция в Qreditsхоландска микрофинансираща фондация, която е единствената алтернатива в
страната за финансиране на стартиращи и млади компании.
Прочетете повече ТУК
Проучване на MFC: Комбиниране на високи технологии и традиционни
подходи в микрокредитирането
Проучването разглежда въпроса как микрофинансиращите институции в Европа
внедряват високотехнологични решения в традиционните, силно влияещи се от
човешкия фактор, процеси при предоставянето на финансови услуги и
проследява моделите за комбиниране на двата подхода
Научете повече ТУК
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Публикация на MFC: Експеримент с дигиталните решения - първи уроци от
Европейския микрофинансиращ сектор
Публикацията проследява различните дигитални приложения и досегашните
експерименти при дигиталната трансформация на Европейските
микрофинансиращи институции. Използвайки рамката на дигитална
трансформация, разработена от MFC, се проучва потенциала за внедряване
на техногиите в същинските бизнес процеси и се анализира опита на MFC при
използването на различни приложения като: социалните медии, виртуални
сътрудничества, мобилни апликации, анализатори на данни и изкуствен
интелект.
Научете повече ТУК
Библиотеката на MFC- полезен източник на информация на един клик
разстояние
Библиотеката на Microfinance Centre събира на едно място най-актуалните и
интересни публикации за микрофинансирането, финансовото приобщаване на
бедните, програми за развитие на сектора и други теми, свързани с
микрофинансирането. Прочетете последните публикации!
Разгледайте библиотеката ТУК

Този бюлетин се ползва с финансовата подкрепа на „Програма за
заетост и социална иновация (EaSI) 2014-2020“ на Европейския съюз.
За повече информация: http://ec.europa.eu/social/easi

