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Späť na začiatok! Prístup k financiám pre začínajúcich podnikateľov ako ho vidí 

DIFASS 
 

Po obohacujúcej sérií tém ako internacionalizácia a mikropôžičky sa partneri projektu DIFASS dostali opäť 
na začiatok a diskutovali o tom ako najlepšie poskytnúť prístup k financiám pre začínajúcich podnikateľov 
(start-ups, spin-offs a early stage).  
 
Projekt DIFASS podporuje prístup podnikov k financiám prostredníctvom výmeny podporných opatrení 
pre inovatívne podniky využívaných v Európe. Zameriava sa na vytváranie a implementáciu nástrojov 
negrantovej finančnej podpory ako sú revolvingové fondy, transregionálne fondy a fondy rizikového 
kapitálu.  
 
Partneri projektu mali 28.-29. novembra možnosť vymeniť si skúsenosti o ďalších piatich úspešných 
lokálnych iniciatívach vďaka pohostinnosti IDEPA a CEEI Asturias v Gijóne (Lanera, Španielsko). Týchto päť 
takzvaných dobrých príkladov z praxe pochádza z niekoľkých partnerských európskych regiónov. Jedná sa 
o podporné opatrenia pre inovatívne podniky, ktoré sú implementované alebo financované verejnými 
inštitúciami.  
 
Prvý deň v Gijóne ponúkol zaujímavý výber dobrých príkladov z praxe. Cristina Fanjul Alonso z CEEI 
Asturias prezentovala o prístupe k prvotným financiám pre začínajúcich podnikateľov, vystriedala ju Külle 
Tärnov z Tallin Science Park Technopol, ktorá predstavila Accelerace.com. Tretia nasledovala video 
prezentácia Joanny Wdowik o akademickom inkubátore v Rzeszowe v Poľsku. Popoludnajší program 
uzatvorili Alenka Mubi Zalaznik zo Spirit Slovenia prezentovaním podporného programu mentoringu 
a Alan Scrase z Business Incubation Centre of the University of Southampton predstavením SETsquared 
partnerstva.  
 
Publikum za najlepšiu iniciatívu zvolilo seversko-baltskú spoluprácu Acceleracelife.com. Ich prístup 
k poskytovaniu workshopov, laboratórií, internacionalizácie a investícií vo vysokej miere znižuje riziko 
a zvyšuje mieru prežitia start-upov.  
 
Ďalší deň IDEPA privítala skupinu vo svojich priestoroch a zabezpečila im prehliadku CEEI Asturias a účasť 
na odovzdávaní cien CEEI.  
 
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). 
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