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Oznámení o používání záručního mechanismu pro malé a střední podniky jako součásti rámcového
programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013)
(Text s významem pro EHP)

(2007/C 226/02)
Toto oznámení je určeno finančním zprostředkovatelům pro malé a střední podniky, například bankám
a institucím provozujícím záruční programy. Popisuje záruční mechanismus pro malé a střední podniky, což
je finanční nástroj, jehož cílem je vylepšit finanční prostředí pro malé a střední podniky tím, že jim usnadní
přístup k dluhovému a kapitálovému financování.
Záruční mechanismus pro malé a střední podniky poskytuje jménem Evropské komise Evropský investiční
fond (EIF) na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006,
kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013).
Tento program je k dispozici členským státům Evropské unie a těm členským státům Evropského sdružení
volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), dále přistupujícím
zemím a kandidátským zemím, na které se vztahuje příslušná předvstupní strategie, zemím západního
Balkánu v souladu s příslušnými rámcovými dohodami a kterýmkoliv jiným zemím, jež jsou zahrnuty
v seznamu zúčastněných států zveřejňovaném příležitostně v Úředním věstníku.
Indikativní výše částky vyhrazené v rozpočtu na finanční nástroje spadající do rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace dosahuje 1,1 miliardy EUR, přičemž zhruba polovina této částky je podle
záměrů vyhrazena na záruční mechanismus pro malé a střední podniky pro období 2007–2013.
Prostřednictvím tohoto mechanismu budou poskytovány protizáruky nebo, ve vhodných případech,
společné záruky pro záruční programy provozované ve zúčastněných státech a také přímé záruky v případě
jakýchkoliv jiných vhodných finančních zprostředkovatelů.
V rámci tohoto mechanismu jsou k dispozici následující čtyři nástroje:
1) Záruky na dluhové financování pomocí úvěrů nebo leasingu, jejichž cílem je podporovat malé a střední
podniky s růstovým potenciálem. V rámci této varianty poskytuje EIF částečné záruky (přímo nebo
nepřímo) na krytí portfolií dluhového financování.
2) Záruky na portfolia mikroúvěrů pro velmi malé podniky s maximálně 9 zaměstnanci. Tyto záruky mají
podpořit finanční instituce, aby se výrazněji zapojily do poskytování úvěrů menších objemů, které vyžadují proporčně vyšší náklady na zpracování. Finanční zprostředkovatelé mohou rovněž získat pomoc
v podobě technické podpory, která částečně vykompenzuje vyšší administrativní náklady spojené
s mikroúvěrovým financováním.
3) Záruky finančním zprostředkovatelům na krytí kapitálových nebo kvazikapitálových investic do malých
a středních podniků, které zahrnují investice do počátečního kapitálu nebo kapitálové investice
v počáteční fázi podnikového cyklu, mezaninové financování nebo operace s rizikovým kapitálem.
4) Záruky na podporu sekuritizačních struktur s cílem pomoci finančním institucím při získávání zdrojů na
dluhové financování pro malé a střední podniky. Podmínkou pro tyto záruky je, že příslušný finanční
zprostředkovatel se zaváže použít významnou část prostředků získaných prostřednictvím sekuritizační
transakce na nové financováni malých a středních podniků.
Finanční zprostředkovatelé, kteří mají o tento mechanismus zájem, mohou získat podrobné informace na
této adrese:

European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: info@eif.org

nebo na internetových stránkách EIF: www.eif.org
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Kontaktní údaje všech finančních zprostředkovatelů, se kterými EIF uzavřel smlouvu, budou zveřejněny na
internetových stránkách EIF, aby malé a střední podniky mohly tyto zprostředkovatele přímo kontaktovat.
Návrhy finančních zprostředkovatelů budou posuzovány Evropským investičním fondem průběžně v rámci
možností daných rozpočtem Společenství. EIF bude usilovat o dosažení zeměpisně rovnoměrného rozmístění poskytovaných služeb.
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