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Temat projektu 
Celem projektu DIFASS jest ułatwienie dostępu do finansowania dla sektora MŚP 
oraz pokonanie barier dla jego internacjonalizacji. Projekt skupia się na rozwoju i 
wdrożeniu bezdotacyjnych instrumentów wsparcia finansowego, takich jak fundusze 
rewolwingowe, ponadregionalne oraz typu venture capital. 

 

 
 
W każdym biuletynie przedstawiamy 
partnerów oraz podejmowane w 
ramach projektu DIFASS działania. 
Jako pierwszego partnera 
przedstawiamy: WSX Enterprise z 
południa Anglii . WSX jest 
koordynatorem zadania "Wymiana 
doświadczeń". Pod przewodnictwem 
WSX przygotowane i zorganizowane 
zostaną tematycznie skoncentrowane 
warsztaty. Pierwszy z nich dotyczyć 
będzie mikrokredytów. 
Regionalnie, WSX świadczy usługi na 
rzecz pobudzenia wzrostu gospodarki 
lokalnej i regionalnej poprzez 
wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości. WSX zapewnia 

wsparcie biznesowe, doradztwo oraz 
wsparcie w rozwoju innowacyjności. 
Read more... 
 
Jednym z kluczowych partnerów WSX 
w zakresie finansowania dla MŚP jest 
Grupa FSE (Finance South East). 
Oferowany przez nią fundusz 
Management Community Interest 
Company (CIC) dostarcza szereg 
pożyczek oraz rozwiązań dla wzrostu 
kapitału finansowego jak i 
instrumentów wsparcia dla 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
Read more... 

 
Nowo ści naukowe 
Projekt jest wspierany przez Naukową Grupę Roboczą, która składa się z trzech 
jednostek naukowo-badawczych. W pierwszym etapie projektu Grupa będzie 
odpowiedzialna  za opracowanie i dostarczenie partnerom szablonu w celu 
gromadzenia szczegółowych informacji na temat zidentyfikowanych dobrych 
praktyk. 

 
Strona internetowa  
Pierwsza wersja strony internetowej 
projektu jest dostępna online: 
www.difass.eu. Na stronie 
przedstawiane będą aktualności, 
wydarzenia, wyniki projektu oraz linki 
profili projektu na popularnych 
portalach społecznościach.  
 

 
Projekt wystartował 
Partnerzy projektu DIFASS 
zorganizowali pierwsze posiedzenie 
(10-11 maja 2012) w Sarvar, Węgry w 
rejonie Lidera Projektu Business 
Network Pannon. 26 partnerów z 
różnych regionów Europy zobowiązały 
się do współpracy w ramach projektu 
przez trzy najbliższe lata. 

http://www.wsxenterprise.co.uk/
http://www.thefsegroup.com/


 

 
Pierwsze mi ędzynarodowe warsztaty 
Pierwsze międzynarodowe warsztaty projektu DIFASS zorganizowane będą przez 
Tehnopol w dniach 5-7 września 2012 w Tallinie. Głównym tematem wydarzenia 
będą mikropożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw i zaprezentowane 
zostaną przykłady zarówno lokalnych jak i międzynarodowych dobrych praktyk np. 
Micro Finance Management System opracowany przez Zala MVA z Węgier. 
Program warsztatów obejmować będzie również wizytę w Science Park Tehnopol.  
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