
 

 

 
 
 

 
A nakoniec sa projekt DIFASS predviedol vo Švédsku!     Jún 2014 
   
Počas predchádzajúcich troch rokoch projekt DIFASS pripravil po celej Európe osem workshopov 
zameraných na prezentáciu dobrých príkladov z praxe. Záverečný workshop docestoval do Borlänge, vo 
Švédsku a hostil ho partner Teknikdalen od 2. do 4. júna. V rámci stretnutia si partneri vymenili poznatky 
o 5 nových úspešných iniciatívach.  
 
Projekt DIFASS podporuje prístup podnikov k financiám prostredníctvom výmeny podporných opatrení 
pre inovatívne podniky využívané v Európe. Zameriava sa na vytváranie a implementáciu nástrojov 
negrantovej finančnej podpory.  Projektoví partneri zdieľajú takzvané dobré príklady z praxe, ktoré 
pochádzajú z viacerých európskych krajín a predstavujú inovatívne nástroje na podporu podnikania, ktoré 
sú podporené verejnými inštitúciami alebo inštitúciami s verejnou účasťou.   
 
Sture Ericsson, riaditeľ Teknikdalen, a primátor Borlänge, Jan Bohman, privítali medzinárodných 
partnerov v ich meste.  Maciek Woźniak, zástupca vedeckých partnerov, zhodnotil dva príklady z praxe 
prezentované na poslednom stretnutí v Bratislave -  Crowdaboutnow.com z Holandska a Crowdcube.com 
z Veľkej Británie.  Simeon Karafolas veľmi podrobne vysvetlil podstatu pojmov ako rizikový kapitál, 
mezzanine, vlastné imanie a financovanie prostredníctvom odkúpenia a zároveň poskytol základný 
prehľad o európskom programe JEREMIE, ktorý bol kľúčovou témou workshopu. 
 
Federica Rosi z Finlombarda uviedol príklad implementácie programu JEREMIE v Taliansku a Antonella 
Pisano sa podelila o skúsenosti s iniciatívou FIN-EN.eu, ktorej ciele sa zhodujú s cieľmi projektu DIFASS. 
Olle Stenberg z Asociácie švédskych inkubátorov a vedeckých parkov vysvetlil, ako napomáhajú zdieľaniu 
vedomostí medzi investičnými fondmi v Švédsku. Francesco Fionda ukázal, ako ich regionálny finančný 
nástroj Mezzanine posilnil postavenie malých a stredných podnikov v údolí Aosta v Taliansku.  
 
Po obednej prestávke Audrius Zabotka z INVEGA predstavil ako Litva, Lotyšsko a Estónsko spojili svoje sily 
a vytvorili Baltský inovačný fond, a tak priniesli množstvo príležitostí pre spolufinancovanie. Ako posledný 
uzatváral sériu prezentácií Viktor Toth s programom Venture Capital z Maďarska, ktorý vytvára zdroje pre  
fondy rizikového kapitálu, a tak pôsobí ako fond fondov. 
 
Za najlepší príklad hlasovalo publikum a najväčší úspech dosiahol švédsky príklad, ktorý prezentoval Olle 
Stenberg. Obzvlášť zaujímavou bola iniciatíva zosieťovať švédske fondy pre začínajúce podniky a praktická 
príručka na tému ako vytvoriť investičný fond. 
 
Na druhý deň sa konalo koordinačné stretnutie projektových partnerov. Následne im Kaj Podgórski ukázal 
unikátne miesto pre hudobníkov a skupiny BoomTown Music & Business Park, kde môžu skúšať, nahrávať 
a získavať vedomosti vo všetkých aspektoch hudobného priemyslu za pomoci profesionálov.  
 
Projekt DIFASS má interaktívnu internetovú stránku www.difass.eu s Youtube videami každej prezentácie 
dobrých príkladov z praxe zo všetkých workshopov. 
 
Tento projekt je podporený cez program INTERREG IVC. Celkový cieľ programu je zlepšiť efektivitu 
regionálnych politík a nástrojov. INTERREG IVC poskytuje financovanie regionálnej spolupráce v rámci 
Európy. Je implementovaný v rámci cieľu teritoriálnej spolupráce Európskeho spoločenstva a financovaný 
prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 
 

 


