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Bekendmaking betreffende de tenuitvoerlegging van de MKB-garantiefaciliteit in het raam van het
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 226/02)
In deze bekendmaking, die bestemd is voor financiële intermediairs voor het midden- en kleinbedrijf (MKB),
zoals banken en instellingen die garantiestelsels beheren, wordt toelichting gegeven over de MKB-garantiefaciliteit, een financieel instrument waarmee wordt beoogd het financiële klimaat voor het MKB te verbeteren
door financiering met vreemd en eigen vermogen beter toegankelijk te maken voor kleine en middelgrote
ondernemingen.
Op grond van Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot
vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) wordt de MKBgarantiefaciliteit namens de Europese Commissie beheerd door het Europees Investeringsfonds (EIF).
Het kaderprogramma staat open voor de lidstaten van de Europese Unie en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), de toetredende landen en de
kandidaat-lidstaten die onder een relevante pretoetredingsstrategie vallen, de westelijke Balkanlanden overeenkomstig de respectieve kaderovereenkomsten, en andere landen die zijn opgenomen in de lijst van deelnemende landen welke regelmatig in het Publicatieblad verschijnt.
De totale indicatieve begrotingsmiddelen voor de financiële instrumenten waarin het kaderprogramma voor
concurrentievermogen en innovatie voorziet, bedragen 1,1 miljard EUR, waarvan ongeveer de helft is uitgetrokken voor de MKB-garantiefaciliteit voor de periode 2007-2013.
De faciliteit zal tegengaranties of, in voorkomend geval, medegaranties voor garantiestelsels in de deelnemende landen verstrekken, alsook directe garanties aan andere geschikte financiële intermediairs.
De faciliteit bestaat uit de volgende vier deelfaciliteiten:
1. garanties voor schuldfinanciering door middel van leningen of leases om kleine en middelgrote ondernemingen met groeipotentieel te ondersteunen. Hieronder vallen (direct dan wel indirect) door het EIF
verstrekte gedeeltelijke garanties ter dekking van leningportefeuilles;
2. garanties ter dekking van portefeuilles van microleningen voor zeer kleine ondernemingen met ten
hoogste 9 werknemers om financiële instellingen ertoe te bewegen een grotere rol te spelen bij de
verstrekking van kleinere leningen met proportioneel hogere behandelingskosten per eenheid. Financiële
intermediairs kunnen ook steun in de vorm van technische bijstand ontvangen als gedeeltelijke tegemoetkoming in de hoge administratiekosten van microkredietverlening;
3. garanties aan financiële intermediairs ter dekking van deelnemingen of quasi-deelnemingen in bedrijven
uit het MKB waarmee investeringen die zaai- en/of startkapitaal verstrekken, mezzaninefinanciering en/of
risicokapitaaltransacties zijn gemoeid;
4. garanties ter ondersteuning van securitisatieconstructies om financiële instellingen te helpen bij het mobiliseren van vreemd vermogen voor MKB-financiering, op voorwaarde dat de betrokken financiële intermediair zich ertoe verbindt een aanzienlijk deel van de middelen die als gevolg van de securitisatietransactie worden gemobiliseerd, voor nieuwe MKB-financiering te bestemmen.
Geïnteresseerde financiële intermediairs kunnen nadere informatie over de faciliteit inwinnen op het
volgende adres:

Europees Investeringsfonds
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: info@eif.org

of kunnen ook de website van het EIF raadplegen: www.eif.org.
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Het EIF zal de contactgegevens van alle financiële intermediairs met wie het een overeenkomst heeft ondertekend op zijn website bekendmaken, zodat het MKB rechtstreeks contact met deze intermediairs kan
opnemen.
Voorstellen van financiële intermediairs worden continu door het EIF bestudeerd binnen de grenzen van de
beschikbare toewijzingen uit de communautaire begroting. Het EIF streeft naar een algemeen geografisch
evenwicht.
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