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Értesítés a KKV-garanciakeretnek a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013)
keretében történő végrehajtásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 226/02)
Ez az értesítés a KKV-k pénzügyi közvetítőinek, azaz bankoknak és garanciaprogramokat működtető intézményeknek szól. Felvázol egy pénzügyi eszközt, a KKV-garanciakeretet, amelynek célja a KKV-k pénzügyi
környezetének javítása a hitel- és tőkefinanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése révén.
A KKV-garanciakeretet a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló,
2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat alapján az Európai Bizottság
nevében az Európai Beruházási Alap (EBA) működteti.
A program nyitott az Európai Unió tagállamai, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, az előcsatlakozási stratégiákból részesülő, csatlakozásra váró és tagjelölt országok, a megfelelő keretmegállapodásokkal összhangban a nyugat-balkáni országok
és bármely más ország, amely szerepel a résztvevő országok Hivatalos Lapban időről-időre közzétett listáján.
A versenyképességi és innovációs program keretében a pénzügyi eszközökre vonatkozó teljes indikatív költségvetési előirányzat 1,1 milliárd EUR, és ennek körülbelül a fele illeti a KKV-garanciakeretet a 2007 és
2013 közötti időszakra.
A garanciakeret viszont- vagy adott esetben együttes garanciákat biztosít a részt vevő országokban működő
garanciaprogramok számára, valamint közvetlen garanciákat biztosít bármely más megfelelő pénzügyi
közvetítő esetében.
A KKV-garanciakereten belül a következő négy rész áll rendelkezésre:
1. Garanciák a kölcsönökön vagy lízingen keresztül történő hitelfinanszírozáshoz, a nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k támogatása céljából. E rész keretében az EBA a hitelfinanszírozást fedező részleges garanciákat ad (közvetlenül vagy közvetve).
2. Garanciák legfeljebb 9 alkalmazottal rendelkező, egészen kisméretű vállalkozások mikrohitel-portfóliójához annak ösztönzése érdekében, hogy a pénzintézetek nagyobb szerepet vállaljanak a kisebb összegű
kölcsönök biztosításán keresztül, amelyek arányosan nagyobb kezelési költséggel járnak. A mikrohitelfinanszírozással járó magas adminisztrációs költségek részbeni ellensúlyozására a pénzügyi közvetítők
technikai támogatás formájában szintén támogatásban részesülhetnek.
3. Garanciák a pénzügyi közvetítők számára a KKV-k tőke- vagy kvázitőke-befektetéseinek fedezésére,
amelyek magukban foglalják a vállalkozás induló szakaszában magvető tőkét és/vagy tőkét biztosító
befektetéseket, valamint mezzanine finanszírozást és/vagy kockázatitőke-műveleteket.
4. Garanciák értékpapírosítási struktúrák támogatására abból a célból, hogy a KKV-kra vonatkozó hitelfinanszírozás mozgósításához segítséget nyújtsanak a pénzügyi intézményeknek azzal a feltétellel, hogy az
érintett pénzügyi közvetítő kötelezettséget vállal az értékpapírosítási ügylet eredményeként mozgósított
források egy jelentős részének újabb KKV-finanszírozáshoz történő felhasználására.
Az érdeklődő pénzügyi közvetítők részletes információkat kaphatnak a garanciakeretről a következő helyről:

Európai Beruházási Alap
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: info@eif.org

vagy az EBA weboldaláról: www.eif.org
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Minden olyan pénzügyi közvetítő elérhetőségét közzéteszik az EBA honlapján, amellyel az EBA szerződést
kötött, lehetővé téve a KKV-k számára, hogy közvetlenül felvegyék a kapcsolatot ezekkel a közvetítőkkel.
A pénzügyi közvetítők javaslatait az EBA folyamatosan vizsgálja, a rendelkezésre álló közösségi költségvetési
juttatások korlátain belül. Az EBA törekszik az általános földrajzi egyensúlyra.
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