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Zpráva o provádění mechanismu pro inovativní malé a střední podniky a malé a střední podniky
s vysokým růstem v rámci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013)
(Text s významem pro EHP)

(2007/C 302/09)
Tato zpráva je určena zvláštním investičním jednotkám poskytujícím kapitál nebo hybridní kapitál inovativním malým a středním podnikům s vysokým růstovým potenciálem v rané fázi nebo ve fázi rozvoje
(„finanční zprostředkovatelé“).
Popisuje mechanismus pro inovativní malé a střední podniky a malé a střední podniky s vysokým růstem
(GIF), což je finanční nástroj, jehož cílem je usnadnit přístup k financování pro malé a střední podniky, které
jsou buď v rané fázi nebo ve fázi rozvoje. Cílem mechanismu GIF je:
a) přispívat k zakládání a financování malých a středních podniků a ke snižování nedostatku vlastního
a rizikového kapitálu na trhu, jenž jim brání ve využívání jejich růstového potenciálu, a to s cílem rozvinout evropský trh rizikového kapitálu; a
b) podporovat inovativní malé a střední podniky s vysokým růstovým potenciálem, zejména podniky zabývající se výzkumem, vývojem a dalšími inovačními činnostmi.
Mechanismus GIF spravuje jménem Evropské komise Evropský investiční fond (EIF) na základě rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program
pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) „(CIP“).
Tento program je k dispozici členským státům Evropské unie a těm členským státům Evropského sdružení
volného obchodu (ESVO), které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP), dále přistupujícím
zemím a kandidátským zemím, na které se vztahuje příslušná předvstupní strategie, zemím západního
Balkánu v souladu s příslušnými rámcovými dohodami a kterýmkoliv jiným zemím, jež jsou zahrnuty
v seznamu zúčastněných států zveřejňovaném v nepravidelných intervalech v Úředním věstníku.
Orientační výše částky vyhrazené v rozpočtu na finanční nástroje v rámci CIP pro období 2007–2013 dosahuje 1 100 milionů EUR, přičemž polovina této částky je podle záměrů vyhrazena na mechanismus GIF.
V rámci tohoto mechanismu jsou k dispozici následující dva nástroje:
1) GIF1, který zahrnuje investice v raných fázích (počáteční fáze a fáze zahájení podnikání). GIF1 investuje
do specializovaných fondů rizikového kapitálu, jako např. fondů pro rané fáze, regionálně působících
fondů, fondů zaměřených na určitá odvětví, technologie nebo výzkum a technologický rozvoj, jakož i
fondů spjatých s podnikatelskými inkubátory. Může rovněž spoluinvestovat do fondů a investičních
nástrojů podporovaných investory typu „business angels“,
2) GIF2, který se zaměřuje na investice ve fázi rozvoje a investuje do specializovaných fondů rizikového
kapitálu, které pak následně inovativním malým a středním podnikům s vysokým růstovým potenciálem
poskytují během fáze rozvoje kapitál nebo hybridní kapitál s tím, že se vyhýbají odkupu nebo financování přesunu kapitálu, jejichž cílem je spekulativní rozprodej části majetku.
Finanční zprostředkovatelé, kteří mají o tento nástroj zájem, mohou získat podrobné informace na této
adrese:
European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: cip.venturecapital@eif.org
nebo na internetových stránkách EIF: www.eif.org.
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Seznam všech fondů, se kterými EIF uzavřel smlouvu, bude uveřejněn na internetových stránkách EIF.
Návrhy na investice EU v rámci mechanismu GIF budou posuzovány Evropským investičním fondem
průběžně v rámci možností daných rozpočtem Společenství. EIF bude usilovat o dosažení zeměpisně rovnoměrného rozmístění finančních nástrojů v rámci CIP.
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