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Niniejsze zawiadomienie jest adresowane do pośredników finansowych MŚP, takich jak banki i instytucje
zarządzające programami gwarancyjnymi. Przedstawia system gwarancyjny dla MŚP będący instrumentem
finansowym, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej MŚP poprzez ułatwianie dostępu do finanso-
wania dłużnego i kapitałowego.

Na mocy Decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. usta-
nawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) systemem gwarancyjnym
dla MŚP w imieniu Komisji Europejskiej zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

Program ten jest dostępny dla państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Stowarzy-
szenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), państw
przystępujących i kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej, państw Bałkanów Zachodnich
zgodnie z odpowiednimi umowami ramowymi oraz wszelkich innych państw trzecich wpisanych na listę
państw uczestniczących, publikowanej okresowo w Dzienniku Urzędowym.

Wstępne środki finansowe przewidziane w budżecie na instrumenty finansowe programu ramowego na
rzecz konkurencyjności i innowacji wynoszą łącznie 1,1 mld euro; mniej więcej połowę tej kwoty przewi-
dziano na finansowanie systemu gwarancyjnego MŚP w okresie 2007-2013.

System zapewni kontrgwarancje lub, w razie konieczności, współgwarancje dla programów gwarancyjnych
działających w danym państwie uczestniczącym, jak również bezpośrednie gwarancje na rzecz wszelkich
innych odpowiednich pośredników finansowych.

W ramach systemu udostępniono następujące cztery elementy:

1. Gwarancje dla finansowania dłużnego poprzez kredyty lub leasing w celu wspierania MŚP wykazujących
potencjał wzrostu. EFI wydaje częściowe gwarancje (bezpośrednio lub pośrednio) na pokrycie portfeli
instrumentów dłużnych;

2. Gwarancje dla portfeli mikrokredytów dla bardzo małych przedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie
do dziewięciu pracowników, w celu zachęcenia instytucji finansowych do odgrywania większej roli w
udzielaniu kredytów na mniejsze kwoty, które pociągają za sobą proporcjonalnie wyższe koszty obsługi.
Pośrednicy finansowi mogą również otrzymać dotacje w formie wsparcia technicznego, aby częściowo
zrekompensować wysokie koszty administracyjne nierozłącznie związane z finansowaniem mikrokre-
dytów;

3. Gwarancje dla pośredników finansowych w celu pokrycia inwestycji kapitałowych i quasi kapitałowych w
MŚP, które obejmują inwestycje w kapitał zalążkowy i/lub kapitał w fazie rozruchu, finansowanie typu
mezzanine i/lub kapitał podwyższonego ryzyka;

4. Gwarancje wspierające programy sekurytyzacyjne pod kątem udzielania pomocy instytucjom finanso-
wych do mobilizowania finansowania dłużnego MŚP, uzależnione od zobowiązania złożonego przez
właściwego pośrednika finansowego do wykorzystania istotnej części zmobilizowanych środków w
wyniku transakcji sekurytyzacyjnej do nowego finansowania MŚP.

Przyszli pośrednicy finansowi mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat systemu pod adresem:

European Investment Fund
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: info@eif.org

lub na stronie internetowej EFI: www.eif.org
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Szczegóły kontaktowe wszystkich pośredników finansowych, z którymi EFI podpisał kontrakt, zostaną
opublikowane na stronie internetowej EFI w celu umożliwienia MŚP bezpośredniego kontaktu z tymi
pośrednikami.

EFI będzie analizował w sposób ciągły propozycje składane przez pośredników finansowych, z uwzględnie-
niem ograniczeń wynikających z dostępnych środków budżetowych Wspólnoty. EFI dołoży starań, aby
osiągnąć pełną równowagę geograficzną.
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