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Pranešimas apie MVĮ garantijų priemonės pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą
(2007–2013 m.) įgyvendinimą
(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 226/02)
Šis pranešimas skirtas MVĮ finansiniams tarpininkams, kaip antai bankams ir įstaigoms, kurios valdo garantijų sistemas. Jame apibrėžiama finansinė priemonė, MVĮ garantijų priemonė, kuria siekiama pagerinti finansines sąlygas MVĮ ir joms suteikti daugiau galimybių gauti finansavimą skoloms finansuoti ar akcinio kapitalo
finansavimo forma.
Pagal 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (2007–2013 m.) MVĮ garantijų priemonę Europos Komisijos vardu
valdo Europos investicijų fondas (EIF).
Šia programa gali naudotis Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos
(ELPA) valstybės narės, kurios priklauso Europos ekonominei erdvei (EEE), narystės siekiančios šalys, šalys
kandidatės, remiamos pagal pasirengimo narystei strategiją, Vakarų Balkanų šalys, remiamos pagal bendruosius susitarimus, ir bet kurios kitos šalys, įtrauktos į Dalyvaujančiųjų šalių sąrašą, skelbiamą Oficialiajame leidinyje.
Bendri numatomi biudžeto asignavimai, skiriami finansinėms priemonėms pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, yra 1,1 mlrd. EUR; maždaug pusė šios sumos numatyta MVĮ garantijų priemonei
finansuoti 2007–2013 m.
Taikant MVĮ garantijų priemonę bus teikiamos kryžminės arba prireikus bendros garantijos pagal dalyvaujančiose šalyse veikiančias garantijų sistemas bei tiesioginės garantijos, jeigu dalyvaus bet kokie kiti tinkami
finansiniai tarpininkai.
Taikant priemonę, galima naudotis keturiomis galimybėmis:
1) skolų finansavimo garantijos paskolų ar išperkamosios nuomos forma siekiant paremti MVĮ augimo
potencialą. Šiuo atveju EIF suteikia dalines garantijas (tiesiogiai arba netiesiogiai) skolų finansavimo portfeliams užtikrinti;
2) mikropaskolų labai mažoms įmonėms (turinčioms iki 9 darbuotojų) portfelių garantijos siekiant paskatinti finansų įstaigas atlikti svarbesnį vaidmenį teikiant mažesnio dydžio paskolas, su kuriomis susijusios
santykinai didesnės administravimo išlaidos. Finansiniai tarpininkai taip pat gali gauti dotacijas techninės
paramos forma siekiant iš dalies kompensuoti neišvengiamai dideles administracines mikrokreditų
teikimo išlaidas;
3) akcinio kapitalo arba pusiau akcinio kapitalo investicijų į MVĮ garantijos finansiniams tarpininkams —
apima investicijas, kuriomis teikiamas pradinis kapitalas ir (arba) kapitalas verslo pradžiai, priešemisinį
finansavimą ir (arba) rizikos kapitalo operacijas;
4) pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos siekiant padėti finansų įstaigoms teikti MVĮ skirtas skolų
finansavimo priemones su sąlyga, kad atitinkamas finansinis tarpininkas įsipareigotų didžiąją dalį lėšų,
atsiradusių įvykus pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriui, panaudoti naujam MVĮ finansavimui teikti.
Suinteresuotiems finansiniams tarpininkams išsamią informaciją apie priemonę gali suteikti:

Europos investicijų fondas
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
El. paštas info@eif.org

arba žr. EIF tinklavietę www.eif.org
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Kad MVĮ galėtų tiesiogiai kreiptis į finansinius tarpininkus, su kuriais EIF pasirašė sutartis, visų tarpininkų
kontaktinė informacija bus paskelbta EIF tinklavietėje.
EIF reguliariai nagrinės finansinių tarpininkų pateiktus pasiūlymus, neviršijant Bendrijos biudžeto asignavimų. EIF stengsis veiklą vykdyti įvairiose geografinėse vietovėse.
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