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Paziņojums par MVU garantiju mehānisma īstenošanu atbilstīgi konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammai (2007—2013)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 226/02)
Šis paziņojums ir adresēts tādiem MVU finanšu starpniekiem kā bankas un iestādes, kas piemēro garantiju
sistēmas. Paziņojumā raksturots finanšu instruments MVU garantiju mehānisms, kura mērķis ir uzlabot
finanšu vidi MVU, palīdzot tiem piekļūt parāda un pašu kapitāla finansējumam.
MVU garantiju mehānismu Eiropas Kopienas vārdā piemēro Eiropas Investīciju fonds (EIF) atbilstīgi Eiropas
Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumam Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas
un inovāciju pamatprogrammu.
Šī programma ir pieejama Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (“EBTA”)
dalībvalstīm Eiropas Ekonomiskajā zonā (“EEZ”), pievienošanās valstīm un kandidātvalstīm, kas izmanto
pirmspievienošanās stratēģiju, Rietumbalkānu valstīm saskaņā ar atbilstīgajiem pamatnolīgumiem un citām
valstīm, kuras iekļautas to valstu sarakstā, kas piedalās programmā, kuru dažkārt publicē Oficiālajā Vēstnesī.
Kopējās provizoriskās budžeta apropriācijas finanšu instrumentiem, uz ko attiecas konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma, ir EUR 1,1 miljards, un apmēram puse no šīs summas ir paredzēta MVU garantiju
mehānismam laikā no 2007. līdz 2013. gadam.
Mehānisms nodrošinās šķērsgarantijas vai attiecīgā gadījumā saistītās garantijas garantiju programmās valstīs,
kas piedalās Pamatprogrammā, kā arī sniedz tiešās garantijas jebkuram citam finanšu starpniekam.
Mehānisms sastāv no šādām četrām daļām.
1. Garantijas aizņēmuma finansēšanai ar aizdevumu vai līzingu nolūkā atbalstīt MVU, nodrošinot izaugsmes
potenciālu. Atbilstīgi šai daļai EIF izdod daļējas garantijas (tieši vai netieši), lai segtu aizņēmuma finanšu
portfeļus.
2. Garantijas mikroaizdevumu portfelim ļoti maziem uzņēmumiem, kuros nav vairāk par 9 darbiniekiem,
lai veicinātu finanšu iestāžu aktīvāku iesaistīšanos neliela apjoma aizdevumu piešķiršanā, kas saistīti ar
proporcionāli augstākām apstrādes izmaksām. Finanšu starpnieki arī var saņemt subsīdijas kā tehnisku
atbalstu, lai daļēji segtu augstās administratīvās izmaksas mikrokredīta finansēšanai rezultātā.
3. Garantijas finanšu starpniekiem nolūkā segt MVU pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, ieskaitot
investīcijas, kas nodrošina sagatavošanas kapitālu un/vai kapitālu uzņēmuma dibināšanas posmā, starpniekkapitāla finansēšanu un/vai riska kapitāla operācijas.
4. Garantijas nolūkā atbalstīt struktūras, kas veic pārvēršanu vērtspapīros, lai palīdzētu finanšu iestādēm
mobilizēt aizņēmuma finansējumu MVU ar nosacījumu, ka attiecīgais finanšu starpnieks apņemas
izmantot būtisku daļu resursu, kuri mobilizēti darījumā ar pārvēršanu vērtspapīros, jaunu MVU finansēšanai.
Potenciālie finanšu starpnieki var saņemt sīki izklāstītu informāciju par mehānismu no Eiropas Investīciju
fonda:

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

vai EIF tīmekļa vietnē www.eif.org
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Visu to finanšu starpnieku kontaktinformācija, ar ko EIF ir parakstījusi līgumu, tiks publicēta EIF tīmekļa
vietnē, lai MVU varētu tieši sazināties ar šiem starpniekiem.
EIF nepārtraukti izskatīts finanšu starpnieku priekšlikumus, nepārsniedzot pieejamos piešķīrumus no
Kopienas budžeta. EIF centīsies panākt, lai kopumā ģeogrāfiskā pārstāvība būtu līdzsvarota.

C 226/3

