A környezetszennyezés megakadályozása, a szelektív hulladékgyűjtés ma már
megszokott fogalmak, célok. 1992-ben azonban újszerű meglátásnak számított.
Egyéni vállalkozó ügyfelünk számításai megvalósultak, ma a műanyag termékek
értékesítésével az egyik legnagyobb melegételt házhoz szállító cég beszállítója.
Az út hosszú volt, először csak egyedül vezette a céget, majd lassan-lassan a
család többi tagját is alkalmazni kellett. 2010-ben klasszikus családi
vállalkozás az övé, aki apró lépésekben, de mindig megtette a szükséges
fejlesztéseket. A Mikrohitel Zrt. büszkén tudja a vállalkozást ügyfelei között,
oly annyira, hogy céglátogatásra a Mikrohitel Zrt. hozzá kísérte el külföldi
partnereit. A hatéves kapcsolat, a hét különböző kölcsönügylet eredményét a
külföldiek is elismeréssel méltatták.
Mindannyink előtt ismert, hogy az EU csatlakozással a pályázati, támogatási
lehetőségek tárháza nyílt meg előttünk. Amíg egy-egy pályázatot megnyerünk,
addig a támogatás elnyerése tűnik a legnagyobb kihívásnak. Aztán jön a
támogatási szerződés megkötése, a többnyire késve utalt előleg, a benyújtott
pénzügyi elszámolások kifizetésének csúszása és az ezekből eredő likviditási
hiány, mert a projekteket határidőre be kell fejezni. A közélet ismert szereplője,
a Critical Mass szervezője az Európai Uniós pályázatainak áthidaló
finanszírozásához több ízben vette már igénybe a Mikrohitel Zrt. segítségét. A
projekteket az elképzeléseiknek megfelelően, az abban megjelölt célokat elérve
valósították meg, így a pénzügyi végelszámolás és a kölcsönök visszafizetése is
zökkenőmentesen történhetett meg.
A droginformációs tevékenységben működő szervezet és a Mikrohitel Zrt.
hosszú távú és sikeres együttműködést mondhat maga mögött. A szervezet a
mára már jól ismert és népszerű „Életvezetési Központ” egészségfejlesztési
programjának szélesítéséhez vette igénybe tőlünk a maximálisan nyújtható
összegű kölcsönt. A kölcsön felhasználásával elért fejlesztési eredmények újabb
fejlődési lehetőségek előtt nyitottak kaput a szervezet számára. Az új
elképzelések megvalósítására ezúttal is a Mikrohitel Zrt. által biztosított újabb
kölcsönt vették igénybe. Így újabb programokat indítottak be, osztálytermeket
alakítottak ki. A megnövekedett ügyfélszám, a többfunkciós tevékenység saját
információs diszpécserközpont kialakítását követelte meg. És kihez is
fordulhattak volna kölcsönért? Természetes ezt a fejlesztést is a Mikrohitel Zrt.
kölcsönéből valósították meg.

