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Oznámenie o implementácii záručného fondu pre MSP podľa rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013)
(Text s významom pre EHP)

(2007/C 226/02)
Toto oznámenie je určené finančným sprostredkovateľom pre MSP, ako napríklad bankám a inštitúciám,
ktoré realizujú záručné schémy. Opisuje sa v ňom finančný nástroj, záručný fond pre MSP, cieľom ktorého
je zlepšiť finančné prostredie pre MSP tým, že sa uľahčí ich prístup ku kapitálovému a dlhovému financovaniu.
Záručný fond pre MSP spravuje v mene Európskej komisie Európsky investičný fond (EIF) podľa rozhodnutia
Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový
program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013).
Tento program je otvorený pre členské štáty Európskej únie a tie členské štáty Európskeho združenia
voľného obchodu (EZVO), ktoré sú zároveň členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ďalej pre
pristupujúce a kandidátske krajiny využívajúce príslušnú predvstupovú stratégiu, pre krajiny západného
Balkánu v súlade s príslušnými rámcovými dohodami a pre akúkoľvek inú krajinu zahrnutú do zoznamu
účastníckych krajín uverejňovaného príležitostne v Úradnom vestníku Európskej únie.
Celkové predbežné rozpočtové prostriedky vyčlenené na finančné nástroje podľa rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie predstavujú 1,1 miliardy EUR a približne polovica z tejto čiastky sa plánuje
poskytnúť na záručný fond pre MSP na obdobie rokov 2007 – 2013.
Prostredníctvom fondu sa poskytnú protizáruky, resp. spoluzáruky v rámci záručných schém, ktoré sa realizujú v účastníckych krajinách, a rovnako aj priame záruky akýmkoľvek ďalším vhodným finančným sprostredkovateľom.
Fond pozostáva z týchto štyroch častí:
1. Záruky na financovanie dlhov prostredníctvom úverov alebo lízingu s cieľom podporiť MSP
s potenciálom rýchleho rastu. V tomto rámci EIF poskytuje čiastočné záruky (priamo alebo nepriamo) na
krytie portfólií financovania dlhov.
2. Záruky na krytie portfólií mikroúverov poskytovaných drobným podnikom s maximálne 9 zamestnancami s cieľom podnietiť finančné inštitúcie, aby zohrávali významnejšiu úlohu pri poskytovaní úverov
menších objemov, ktoré vyžadujú pomerne vyššie manipulačné náklady. Finanční sprostredkovatelia
môžu takisto obdŕžať granty vo forme technickej pomoci na čiastočnú kompenzáciu vysokých administratívnych nákladov, ktoré sú spojené s financovaním mikroúverov.
3. Záruky pre finančných sprostredkovateľov na kapitálové alebo kvázikapitálové investície do MSP, ktoré
zahŕňajú investície do počiatočného kapitálu a/alebo kapitálu v počiatočnej fáze podnikového cyklu,
mezanínové financovanie a/alebo operácie s rizikovým kapitálom.
4. Záruky na podporu sekuritizačných štruktúr s cieľom pomôcť finančným inštitúciám pri získavaní
zdrojov na dlhové financovanie pre MSP, pričom sa tieto záruky poskytnú pod podmienkou, že príslušný
finančný sprostredkovateľ zaručí použiť významnú časť zdrojov získaných v rámci sekuritizačnej transakcie na nové financovanie MSP.
Potenciálni finanční sprostredkovatelia môžu získať podrobné informácie o fonde na adrese:

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

alebo na internetovej stránke EIF: www.eif.org
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Kontaktné údaje všetkých finančných sprostredkovateľov, s ktorými EIF uzavrel zmluvu, budú uverejnené na
internetovej stránke EIF, aby ich MSP mohli kontaktovať priamou cestou.
Návrhy finančných sprostredkovateľov bude priebežne posudzovať EIF v rámci dostupných rozpočtových
prostriedkov Spoločenstva. EIF sa bude snažiť dosiahnuť celkové rovnomerné zastúpenie krajín.
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