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Съобщение относно прилагането на Средството за висок растеж и иновации на МСП по Рамковата
програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013 г.)
(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 302/09)
Настоящото съобщение е предназначено за специализираните инвестиционни структури, предоставящи
собствен или внесен капитал на иновационните малки и средни предприятия с потенциал за растеж, в етапите
на тяхната ранна фаза или фазата на разширяване („Финансови посредници“).
В него се очертава финансов инструмент, Средство за висок растеж и иновации на МСП (High Growth and
Innovative SME Facility (GIF)), чиято цел е да бъде улеснен достъпът до финансиране на МСП в етапите на
тяхната ранна фаза или фазата на разширяване. Целите на Средството за висок растеж и иновации на МСП са
следните:
a) допринасяне за създаването и финансирането на МСП, и намаляването на пазарната празнота на собствен
и рисков капитал, която пречи на МСП да експлоатират потенциала си за растеж, с оглед подобряване на
европейския пазар на рисков капитал; както и
б) подпомагане на иновационни МСП с висок потенциал за растеж, особено онези, осъществяващи научноизследователска, развойна и друга иновационна дейност.
Средството за висок растеж и иновации на МСП се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) от
името на Европейската Комисия съгласно Решение 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации
(2007-2013 г.).
Тази програма е отворена за държавите-членки на Европейския съюз и тези държави-членки на Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП),
присъединяващите се страни и страни кандидатки, ползващи се от съответната предприсъединителна
стратегия, страни от Западните Балкани по силата на съответните рамкови споразумения и всяка друга страна,
включена в списъка на участващите страни, периодично публикуван в Официален вестник.
Общата индикативна стойност на бюджетните кредити за финансовите инструменти в рамките на Рамковата
програма за конкурентоспособност и иновации възлиза на 1 100 млн. EUR за периода 2007-2013 г., и
около половината от нея е предназначена за Средството за висок растеж и иновации на МСП.
Средството се състои от два прозореца, както следва:
1. GIF 1 обхваща инвестиции на ранна фаза (подготовка и стартиране). GIF 1 инвестира в специализирани
рискови капиталови фондове като фондове за ранна фаза, регионални фондове, фондове, фокусирани върху
специфични сектори, технологии или изследвания и технологично развитие и фондове, свързани с инкубатори. Той може да инвестира съвместно във фондове и средства за инвестиране, предоставяни от бизнес
ангели;
2. GIF 2 обхваща инвестиции на фазата на разширяването и инвестира в специализирани фондове за рисков
капитал, които в замяна предоставят внесен или собствен капитал за иновационни МСП, с висок
потенциал за растеж през фазата на разширяването, като се избягва изкупуване или замяна на капитал,
целящи разпродажба на имущество.
Заинтересованите финансови посредници могат да получат подробна информация относно Средството от:
European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: cip.venturecapital@eif.org
или от електронната страница на ЕИФ: www.eif.org
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Списък на всички фондове, с които ЕИФ е подписал договори, ще бъде публикуван на електронната страница
на ЕИФ.
ЕИФ ще разглежда предложенията на финансовите посредници в рамките на Средството за висок растеж и
иновации на МСП редовно, в рамките на разполагаемите средства, предвидени в бюджета на Общността. ЕИФ
ще се стреми да постигне общ географски баланс относно финансовите инструменти по Рамковата програма за
конкурентноспособност и иновации.
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