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Съобщение относно прилагането на Механизма за гарантиране по отношение на МСП в рамките на
Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013 г.)
(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 226/02)
Настоящото съобщение е предназначено за финансовите посредници на МСП като банки и институции,
работещи със схеми за гарантиране. В него се очертава финансов инструмент, Механизмът за гарантиране по
отношение на МСП, чиято цел е да се подобрят условията за финансиране на МСП чрез улесняване на техния
достъп до финансиране чрез дълг и собствен капитал.
Механизмът за гарантиране по отношение на МСП се управлява от Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ)
от името на Европейската комисия съгласно Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации
(2007-2013 г.).
Тази програма е отворена за държавите-членки на Европейския съюз и тези държави-членки на Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП),
присъединяващите се страни и страните-кандидатки, ползващи се от съответната предприсъединителна
стратегия, страните от Западните Балкани по силата на съответните рамкови споразумения и всяка друга
страна, включена в списъка на държавите, които имат правото да участват по време на публикуването му в
Официалния вестник на Европейските общности.
Общата индикативна стойност на бюджетните кредити за финансовите инструменти в рамките на Рамковата
програма за конкурентноспособност и иновации е 1,1 млрд. EUR, и около половината от нея е предназначена
за Механизма за гарантиране по отношение на МСП за периода 2007-2013 г.
Механизмът ще предоставя насрещни гаранции или, където това е уместно, съвместни гаранции за гаранционни схеми, осъществявани в имащи право да участват страни, както и преки гаранции по отношение на
всеки друг подходящ финансов посредник.
В рамките на Механизма са възможни следните четири прозореца:
1. Гарантиране на задължения чрез заеми или лизинг за подкрепа на потенциала за растеж на МСП. В
рамките на този прозорец ЕИФ емитира частични гаранции (пряко или косвено), покриващи портфейли от
задължения;
2. Гарантиране на портфейли от микрокредити за много малки предприятия, имащи до 9 служители, за да
бъдат стимулирани финансовите институции да играят по-голяма роля при предоставянето на по-малки по
размер кредити, които са свързани с пропорционално по-високи разходи по администрирането. Финансовите посредници могат да получат и безвъзмездни средства под формата на техническа помощ, която
частично да компенсира високите административни разходи, присъщи на финансирането чрез микрокредити;
3. Гаранции за финансови посредници, покриващи инвестирането на собствен капитал или внесен капитал в
МСП, което е свързано с инвестирането на капитал във фазата на подготовката и/или стартирането,
мецанин финансиране и/или операции с рисков капитал;
4. Гаранции за подкрепа на структури за секюритизация с цел да се подпомогнат финансовите институции
при мобилизирането на дългово финансиране за МСП, зависещо от поемането на ангажимент от
съответните финансови институции да използват значителна част от капитала, мобилизиран чрез секюритизацията за ново финансиране на МСП.
Заинтересованите финансови посредници могат да получат подробна информация относно Механизма от:
European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: info@eif.org
или от интернет страницата на ЕИФ: www.eif.org
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Данните за свързване с всички финансови посредници, с които ЕИФ има сключени договори ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЕИФ, за да могат МСП да се свързват пряко с тях.
ЕИФ ще разглежда предложенията на финансовите посредници постоянно в рамките на разполагаемите
средства, предвидени в бюджета на Общността. ЕИФ ще се стреми да постигне като цяло равномерно
разпределение по географски райони.
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