Finansavimo šaltiniai
Apžvalga

Naujienlaiškis, 3 leidimas, 2014 m. vasara
Verslo finansavimas
Daugeliui verslių absolventų finansavimo prieinamumas išlieka didele kliūtimi. Du trečdaliai
Under My Wing projekto apklaustų verslių absolventų teigia, jog jų šalyse sunku gauti verslo
finansavimą. Visose ES šalyse narėse svarbiausias verslumo sėkmės ir plėtros veiksnys –
tinkamo finansavimo verslo vystymo procesui užtikrinimas. Neužtikrinus tvaraus
finansavimo, verslūs absolventai nepasieks vystymosi potencialo, o jų verslo idėjos žlugs.
Vienas svarbiausių verslumo puoselėjimo reikalavimų – finansinė sistema, kuri remtų
absolventus plėsdama tiek tradicines, tiek inovatyvias paskolų formas.

Transnacionalinis finansų seminaras
2014 m. birželį Under My Wing projekto konsorciumas Navane, Airijoje organizavo
transnacionalinį finansų seminarą. Renginio tikslas – suburti projekte dalyvaujančius šalių
partnerių absolventus ir tutorius ir pristatyti skirtingas verslo finansavimo galimybes
prieinamas versliems absolventams. Airijos ekspertui pateikus bendrą informaciją apie
verslo finansavimo šaltinius, buvo išskirtos keturios finansavimo galimybės;
1) ES mikrofinansų priemonė PROGRESS
2) Banko teikiamas finansavimas
3) Verslo angelai
4) Minios finansavimas
Pristatymo medžiaga prieinama projekto interneto svetainėje - www.undermywing.eu
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Versliems absolventams finansavimo šaltiniai
išlieka sunkiai prieinami, tačiau verslo srityje
atsiranda naujų finansavimo galimybių, kurios
gali būti apibūdinamos kaip sparčiai augančios
rinkos








Nauji finansavimo sprendimai tokie, kaip
minios finansavimas užpildo rinkos
trūkumus, ypač sėklos finansavimo
(seed funding) etape
Verslo angelai svarbiu finansavimo
šaltiniu tampa perspektyviems
pradedantiesiems verslininkams
Mikrofinansavimas labai svarbus
remiant tradiciniams paskolų teikėjams
nepatrauklų verslą
Privačios lėšos tampa perspektyvia
finansavimo galimybe smulkesniems
verslams, kurie turi spartaus augimo
potencialą

Microfinance Ireland Ltd
Administruoja ES mikrofinansų priemonę PROGRESS Airijoje
 Lanksčios paskolos verslui skirtos mikroįmonėms, kurios negali
gauti banko paskolos
 Paskolos nuo 2 tūkst. iki 25 tūkst. eurų su fiksuota palūkanų
norma siekiančia 8.8 proc., terminuotos iki 5 m.
 Paskolos yra neapdraustos, bet kompensacija išreikalaujama iš
vykdomųjų direktorių ar akcininkų
 Finansavimas teikiamas visiems pramonės sektoriams
apyvartiniam kapitalui, įrangos įsigijimui, išlaidų ir rinkodaros
nustatymui
 Priimami bendro finansavimo iš kitų paskolų teikėjų pasiūlymai

Atstovai dalyvavę Under My Wing transnacionaliniame finansų
seminare turėjo unikalią galimybę aplankyti vietinius Meath verslus.
Susitikimų su sėkmingais verslininkais metu atstovams buvo atsakyta į
dominančius klausimus apie verslo steigimą

Panašias finansavimo galimybes, naudojant mikrofinansų priemonę
PROGRESS, teikia šios šalys narys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras,
Danija, Prancūzija, Graikija, Airija, Italija, Lietuva, Olandija, Lenkija,
Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Didžioji Britanija.
Daugiau informacijos apie Mikrofinansų priemonę Progress rasite:
www.ec.europa.eu/epmf

Minios finansavimas
Minios finansavimas – inovatyvus finansavimo mechanizmas

Norėdami gauti daugiau informacijos, prisijunkite prie mūsų interneto
svetainės www.undermywing.eu
•
•
•

•

Vienintelė Airijos ‘Minios finansavimo’ paskolos platforma skirta
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms
Nauja alternatyva verslo finansavimui Airijoje
92 milijardai eurų privačių santaupų Airijoje gauna „mažas“ palūkanas
Pastebima paklausa naujoms verslininkų finansavimo galimybėms
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