
Zawiadomienie o wprowadzeniu instrumentu na rzecz szybko rozwijających się innowacyjnych
MŚP na podstawie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 302/09)

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do wyspecjalizowanych spółek inwestycyjnych („pośredników finan-
sowych”) udostępniających środki stanowiące kapitał własny lub mające charakter zbliżony do kapitału włas-
nego innowacyjnym MŚP o wysokim potencjale wzrostu, będącym na wczesnym etapie rozwoju lub w fazie
ekspansji.

Przedstawiono w nim instrument finansowy zwany instrumentem na rzecz szybko rozwijających się inno-
wacyjnych MŚP („GIF”), który ma na celu ułatwienie dostępu do źródeł finansowania dla MŚP będących na
wczesnym etapie rozwoju lub w fazie ekspansji. Cele GIF są następujące:

a) wspieranie zakładania i finansowania MŚP oraz zmniejszanie luki luki w finansowaniu poprzez zwięk-
szanie dostępności kapitału własnego i kapitału ryzyka, która uniemożliwia MŚP wykorzystanie ich
potencjału wzrostu, w celu usprawnienia europejskiego rynku kapitału podwyższonego ryzyka; oraz

b) wspieranie innowacyjnych MŚP o wysokim potencjale wzrostu, w szczególności prowadzących prace
badawczo-rozwojowe oraz inne działania w zakresie innowacji.

Na mocy decyzji 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustana-
wiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) („CIP”), instrumentem na
rzecz szybko rozwijających się innowacyjnych 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 w ramach CIP wynoszą w
latach 2007–2013 łącznie 1,1 mld EUR, z czego około połowa ma zostać przeznaczona na GIF.

Instrument GIF składa się z dwóch elementów:

1) GIF1, który obejmuje inwestycje realizowane we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa (faza zaląż-
kowa i faza startu). GIF1 inwestuje w wyspecjalizowane fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, takie
jak fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze działające w skali regio-
nalnej, fundusze skupiające się na określonych sektorach, technologiach lub działaniach w dziedzinie
badań i rozwoju technologii oraz fundusze związane z inkubatorami przedsiębiorczości. Może on
również być współinwestorem w funduszach i spółkach inwestycyjnych wspieranych przez tzw. „anioły
biznesu”;

2) GIF2, który obejmuje inwestycje na etapie ekspansji i dokonuje inwestycji w wyspecjalizowane fundusze
kapitału podwyższonego ryzyka, które z kolei udostępniają środki stanowiące kapitał własny lub mające
charakter zbliżony do kapitału własnego innowacyjnym MŚP o wysokim potencjale wzrostu w fazie ich
ekspansji, co pozwala uniknąć kapitału typu „buy-out” lub refinansowania służącego wyprzedaży
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa.

Zainteresowani pośrednicy finansowi mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat instrumentu pod
adresem:

Europejski Fundusz Inwestycyjny
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: cip.venturecapital@eif.org
lub na stronie internetowej EFI: www.eif.org
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Wykaz wszystkich funduszy, z którymi EFI podpisał umowy, zostanie opublikowany na stronie internetowej
EFI.

EFI będzie na bieżąco analizował propozycje inwestycji UE w ramach GIF, z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z dostępnych środków budżetowych Wspólnoty. EFI dołoży starań, aby osiągnąć ogólnie zrów-
noważony rozkład geograficzny w zakresie instrumentów finansowych w ramach CIP.
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