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Решение
на
България да
участва
в
Инициативата
за МСП

2015

юни

ГД ЕФК
е определена
за УО

Съгласувателна
процедура и
одобрение на
Споразумението
за финансиране
от МС

Одобрение
на ОП
Инициатива
за МСП от ЕК

юли

Изпращане на
проекта
на
ОП ИМСП на
ЕК

13 октомври

ноември
–
декември

Преговори по
финансовото
споразумение
с ЕИФ

2016

януари февруари

2 март

Подписване на
Споразумението
за финансиране

март - май
2016 г.

юни - юли
2016 г.

август –
октомври
2016 г.

• Ратификация на подписаните споразумения и обнародване в ДВ
• Конституиране на Инвестиционния съвет
• Разработване на методология и критерии за избор на операции и представянето им на
Комитета за наблюдение
• Публикуване на Поканата за заявяване на интерес по инструмента

• Оценка на подадените заявления за интерес от финансовите посредници по
инструмента и извършване на процес на дю дилижънс от страна на ЕИФ
• Изпращане на искане за плащане към ЕК
• Подписване на оперативни споразумения с избраните финансови посредници

• Стартиране на предлагането на кредити на МСП по финансовия инструмент на
пазара

Приоритетна ос
Подобряване на достъпа до
дългово финансиране за МСП в
България

Тематична цел
ТЦ 3 „Повишаване на
конкурентоспособността на малките и
средните предприятия”

Инвестиционен
приоритет
3г - Подкрепа за капацитета на
МСП за растеж в рамките на
регионалните, националните и
международните пазари и
участие в процеса на иновации

Недостатъчен
Ограничен достъп
Невъзможност за
капацитет на МСП
до иновативни
за формиране на
набиране на
финансови
достатъчно капитал
конкурентни
инструменти
предимства…
Адресирани предизвикателства
Високи изисквания
за обезпечение и
цена на дълговото
финансиране

Капиталови пазари,
които не предлагат
икономически
ефективни решения
за малкия бизнес

Специфична цел:

Улесняване достъпа до финансиране за МСП чрез инструмент за портфейлни гаранции без
таван на загубите

Бюджет: 102 млн. евро – 100% ЕФРР – без национално съфинансиране

Държава

Начален принос Очакван минимален
портфейл

Начална дата на
изпълнение

Испания

800 млн. евро

3.2 млрд. евро

януари 2015

Малта

15 млн. евро

60 млн. евро

юли 2015

България

102 млн. евро

408 млн. евро

април 2016

Румъния

100 млн. евро

400 млн. евро

----

ВЪЗМОЖНОСТИ

