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Paziņojums par Straujas paplašināšanas un inovāciju mehānisma maziem un vidējiem uzņēmumiem
īstenošanu saskaņā ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu 2007.-2013. gadam
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 302/09)
Šis paziņojums adresēts specializētām ieguldījumu sabiedrībām, kas nodrošina pašu kapitālu vai kvazikapitālu novatoriskiem MVU ar augstu izaugsmes potenciālu to darbības agrīnajā vai paplašināšanas posmā
(“finanšu starpnieki”).

Tajā galvenajos vilcienos aprakstīts finanšu instruments “Straujas paplašināšanas un inovāciju mehānisms
MVU” (High Growth and Innovative SME Facility — GIF), kura uzdevums ir sekmēt MVU piekļuvi finansējumam to darbības agrīnajā vai paplašināšanas posmā. GIF mērķis ir:

a) sniegt ieguldījumu MVU izveidē un finansēšanā un samazināt starp pašu kapitāla un riska kapitāla tirgu
pastāvošo neatbilstību, kas kavē MVU izmantot savu izaugsmes potenciālu, lai uzlabotu Eiropas riska
kapitāla tirgu un

b) atbalstīt novatoriskus MVU ar augstu izaugsmes potenciālu un jo īpaši tos uzņēmumus, kas veic pētniecības, attīstības un citas jauninājumu ieviešanas darbības.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu Nr. 1639/2006/EK, ar ko
izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), GIF Eiropas Komisijas uzdevumā pārvalda Eiropas Investīciju fonds (EIF).

Programmā var piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (“EBTA”)
dalībvalstis Eiropas Ekonomiskajā zonā (“EEZ”), pievienošanās valstis un kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģiju, Rietumbalkānu valstis saskaņā ar atbilstīgajiem pamatnolīgumiem un citas valstis,
kuras iekļautas to valstu sarakstā, kas piedalās programmā, kuru periodiski publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Kopējās provizoriskās budžeta apropriācijas finanšu instrumentiem, uz ko attiecas konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma, laikā no 2007. līdz 2013. gadam ir EUR 1,1 miljards, un apmēram puse no šīs
summas ir paredzēta GIF.

Programmā ir divas daļas:

1. GIF 1, kas sedz ieguldījumus darbības agrīnajā posmā (sagatavošanas kapitāls un sākumkapitāls). GIF 1
investē tādos specializētos riska kapitāla fondos kā sākumposma fondi, reģionālie fondi, īpašām nozarēm,
tehnoloģijām vai pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai paredzēti fondi un ar atbalsta centriem saistītos
fondos. Tiek veikti arī līdzieguldījumi fondos un ieguldījumu instrumentos, ko atbalsta privātie ieguldītāji;

2. GIF 2, kas sedz ieguldījumus paplašināšanās posmā, investē īpašos riska kapitāla fondos, kas savukārt
nodrošina kvazikapitālu vai pašu kapitālu novatoriskiem MVU ar augstu izaugsmes potenciālu to darbības
paplašināšanas posmā, tādējādi novēršot izpirkšanu vai kapitāla aizstāšanu, lai pārdotu uzņēmuma aktīvus
pa daļām.

Potenciālie finanšu starpnieki var saņemt sīku informāciju par šo finanšu mehānismu no Eiropas Investīciju
fonda:
European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-pasts: cip.venturecapital@eif.org
vai EIF tīmekļa vietnē: www.eif.org.
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Sarakstu, kurā iekļauti visi fondi, ar kuriem EIF ir parakstījis līgumu, publicēs EIF tīmekļa vietnē.
EIF pastāvīgi izskatīs priekšlikumus ES ieguldījumiem saskaņā ar GIF, nepārsniedzot pieejamos piešķīrumus
no Kopienas budžeta. EIF centīsies panākt, lai Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas finanšu instrumentu ģeogrāfiskā pārstāvība kopumā būtu līdzsvarota.
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