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Oznámenie o implementácii Fondu na podporu rýchlorastúcich a inovačných MSP na základe
Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013)
(Text s významom pre EHP)

(2007/C 302/09)
Toto oznámenie je určené špecializovaným investičným jednotkám, ktoré poskytujú vlastný kapitál alebo
kvázivlastný kapitál inovačným MSP s vysokým rastovým potenciálom v počiatočnej fáze ich rozvoja alebo
vo fáze ich expanzie („finanční sprostredkovatelia“).
Opisuje finančný nástroj – Fond na podporu rýchlorastúcich a inovačných MSP (FRI), cieľom ktorého je
uľahčiť prístup k financiám pre MSP v počiatočnej fáze ich rozvoja alebo vo fáze ich expanzie. Cieľom FRI
je:
a) prispievať k zakladaniu a financovaniu MSP a k znižovaniu nedostatku vlastného a rizikového kapitálu
na trhu, ktorý bráni MSP vo využívaní ich rastového potenciálu, a to s cieľom skvalitniť európsky trh rizikového kapitálu; a
b) podporovať inovačné MSP s veľkým rastovým potenciálom, najmä tie, ktoré sa zaoberajú výskumnými,
vývojovými a inými inovačnými činnosťami.
FRI spravuje v mene Európskej komisie Európsky investičný fond (EIF) na základe rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre
konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), (ďalej len „PKI“).
Tento program je dostupný členským štátom Európskej únie a tým členským štátom Európskeho združenia
voľného obchodu („EZVO“), ktoré sú zároveň členmi Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ďalej
pristupujúcim a kandidátskym krajinám, na ktoré sa vzťahuje príslušná predvstupová stratégia, krajinám
západného Balkánu v súlade s príslušnými rámcovými dohodami a akýmkoľvek iným krajinám zahrnutým
do zoznamu zúčastnených krajín, príležitostne uverejňovaného v Úradnom vestníku Európskej únie.
Orientačná výška celkových rozpočtových prostriedkov na finančné nástroje v rámci PKI dosahuje
1,1 miliardy EUR na obdobie rokov 2007 – 2013, pričom približne polovica týchto prostriedkov je vyhradená na FRI.
Fond pozostáva z týchto dvoch častí:
1. FRI1, ktorý pokrýva investície na počiatočnú fázu rozvoja (založenie a začatie činnosti podniku).
FRI1 investuje do špecializovaných fondov rizikového kapitálu, ako sú fondy na počiatočný rozvoj, regionálne pôsobiace fondy, fondy zamerané na konkrétne sektory, technológie alebo výskum a technický
rozvoj a fondy prepojené s podnikateľskými inkubátormi. Okrem toho môže spoluinvestovať aj do
fondov a investičných nástrojov podporovaných neformálnymi investormi (tzv. business angels).
2. FRI2, ktorý pokrýva investície vo fáze expanzie podniku, prostredníctvom investícií do špecializovaných
fondov rizikového kapitálu, ktoré môžu následne poskytovať vlastný kapitál alebo kvázivlastný kapitál
inovačným MSP s vysokým rastovým potenciálom vo fáze ich expanzie, pričom sa vyhýbajú výkupu
(tzv. „buy-out“) alebo financovaniu kúpy akcií s cieľom špekulatívne rozpredať majetok.
Potenciálni finanční sprostredkovatelia môžu získať podrobné informácie o fonde na tejto adrese:
European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: cip.venturecapital@eif.org
alebo na webovej adrese EIF: www.eif.org
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Zoznam všetkých fondov, s ktorými EIF podpísal zmluvu, bude uverejnený na webovej adrese EIF.
Návrhy na investície EÚ v rámci FRI bude priebežne posudzovať EIF vzhľadom na dostupné rozpočtové
prostriedky Spoločenstva. EIF sa bude snažiť o geograficky rovnomerné rozmiestnenie finančných nástrojov
v rámci PKI.
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