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Ανακοίνωση για την εφαρμογή του Μηχανισμού Υψηλής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τις ΜΜΕ βάσει
του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 302/09)
Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτικούς φορείς που παρέχουν ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια
κεφάλαια για καινοτόμες ΜΜΕ υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους ή σε
φάση επέκτασης («ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί»).
Περιγράφει ένα χρηματοδοτικό μέσο, τον Μηχανισμό Υψηλής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τις ΜΜΕ (High
Growth and Innovative SME Facility — GIF), σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση ΜΜΕ που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ύπαρξής τους ή σε φάση επέκτασης. Στόχος του GIF είναι:
α) να συμβάλει στη σύσταση και χρηματοδότηση ΜΜΕ και τη μείωση της έλλειψης πρόσβασης στην αγορά ιδίων
κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου που τις εμποδίζει να εκμεταλλευθούν το αναπτυξιακό τους
δυναμικό, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων, και
β) να υποστηρίξει καινοτόμες ΜΜΕ υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με έρευνα,
ανάπτυξη και άλλες καινοτομίες.
O GIF τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής βάσει της απόφασης 1639/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
(2007-2013) (CIP).
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών («ΕΖΕΣ») οι οποίες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), στις υπό
ένταξη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες υπέρ των οποίων εφαρμόζεται σχετική προενταξιακή στρατηγική, στις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσιο και σε κάθε άλλη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συμμετεχουσών χωρών όπως δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα.
Οι συνολικές ενδεικτικές δημοσιονομικές πιστώσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο CIP
ανέρχονται σε 1 100 εκατ. EUR για την περίοδο 2007-2013, εκ των οποίων περίπου το ήμισυ προβλέπεται για
τον μηχανισμό GIF.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού διατίθενται οι ακόλουθες δύο θυρίδες:
1. Η θυρίδα GIF1, που καλύπτει επενδύσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης (προλειτουργικές και
εκκίνησης). Η GIF1 επενδύει σε ειδικευμένες εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών όπως εταιρείες
που παρέχουν κεφάλαια στα πρώτα στάδια επιχειρήσεων, εταιρείες κεφαλαίων περιφερειακής εμβέλειας, εταιρείες κεφαλαίων ειδικευόμενες σε συγκεκριμένους τομείς, τεχνολογίες ή έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και
εταιρείες κεφαλαίων που συνδέονται με θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνεπένδυσης σε εταιρείες κεφαλαίων και σε επενδυτικά μέσα που προωθούνται από επιχειρηματικούς αγγέλους.
2. Η θυρίδα GIF2, που καλύπτει επενδύσεις για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επενδύει σε
ειδικευμένες εταιρείες κεφαλαίων κινδύνου που με τη σειρά τους παρέχουν οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια σε καινοτόμες ΜΜΕ υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού για την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων αποφεύγοντας την εξαγορά ή τα κεφάλαια αντικατάστασης που αποβλέπουν στην εκποίηση του ενεργητικού τους.
Οι ενδιαφερόμενοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τον μηχανισμό από το:
European Investment Fund (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων — ΕΤΕ)
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cip.venturecapital@eif.org
ή από τον δικτυακό τόπο του ΕΤΕ στη διεύθυνση: www.eif.org
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Κατάλογος όλων των εταιρειών κεφαλαίων με τις οποίες είναι συμβεβλημένο το ΕΤΕ θα δημοσιευθεί στον δικτυακό
τόπο του ΕΤΕ.
Οι προτάσεις για επενδύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του GIF θα εξετάζονται από το ΕΤΕ σε συνεχή βάση, και ανάλογα
με τις εκάστοτε πιστώσεις που διατίθενται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. To EΤΕ θα καταβάλει προσπάθειες
για την εν γένει ισόρροπη από γεωγραφική άποψη κατανομή των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται βάσει του
CIP.
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