идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013
Във връзка с изпълнение на Приоритет - 3 - Финансови ресурси за развитие на
предприятия на Оперативна програма „Конкурентноспособност” и инициативата
JEREMIE са обявени:
1. Покана за изразяване на интерес - Подкрепа за гаранционни фондове
- финансов инструмент: Гаранции покриващи загуби на портфейл от
заеми
Информация за подаване на писма за изразяване на интерес може да
намерите на:
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-ofinterest/2010_Jeremie_Bulgaria_009_2/2010_Call_for_EOI_JEREMIE_Bulgaria__J
ER-009_2010_2.htm
краен срок:17/01/2011
2. Покана за изразяване на интерес - Подкрепа за създаване фондове за
рисков капитал, инвестиращи в МСП - финансов инструмент: Фонд за
инвестиции в компании в етап на растеж (Growth Capital Fund)
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-ofinterest/2010_Jeremie_Bulgaria_009_3/2010_Call_for_EOI_JEREMIE_Bulgaria__J
ER-009_2010_3.htm
краен срок:17/01/2011
3. Покана за изразяване на интерес - Подкрепа за създаване фондове за
рисков капитал, инвестиращи в МСП - финансов инструмент: Мецанин
фонд
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-ofinterest/2010_Jeremie_Bulgaria_009_4/2010_Call_for_EOI_JEREMIE_Bulgaria__J
ER-009_4.htm
краен срок:17/01/2011
JEREMIE
С цел улесняване на достъпа до финансиране за развитие на бизнеса, в
партньорство с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е създадена нова
инициатива – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – JEREMIE
(Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия). Тя е
въведена през 2006 г. след оценка на пропуските при обезпечаването на продуктите
на финансовия инженеринг в страните-членки и регионите (като например фондове
за рискови капитали, заеми и гаранции).
Инициативата е подготовка за следващ етап, през който ЕИФ или подобна
финансова институция ще подкрепя органите, отговорни за изпълнението на
кохезионните програми за запълване на идентифицираните пропуски. Тази подкрепа
ще бъде под формата на експертно управление на ресурсите, отпускани в рамките
на програмата за подобряване на достъпа до финансиране, както и за привличането
и акредитацията на финансови посредници за обезпечаване развитието на бизнеса.
Успешното прилагане на инициативата JEREMIE изисква пълна подкрепа и
сътрудничество между институциите в страните-членки и регионите.
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