ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“
2014-2020
Първо официално заседание на КН на ОПИК
и на ОПИМСП
София, 26.11.2015 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Обща стратегическа рамка на
ЕС / „Европа 2020“

Националната програма за
реформи и ежегодните
Препоръки на Съвета

Споразумение за партньорство на
РБ, 2014 – 2020

Заключения на Европейския съвет от 27 и 28
юни 2013 г.: необходимост от възвръщане на
баланса в икономиката на ЕС
Решаващо значение имат: възстановяването
на нормалното кредитиране на икономиката
и улесняване финансирането на
инвестициите

Да подобри достъпа на МСП и на
новосъздадените предприятия до
финансиране

Научни изследвания, иновации и
инвестиции за интелигентен растеж
Образование, квалификация и заетост за
приобщаващ растеж

Оперативна програма “Инициатива за МСП”
2014 - 2020

ГД ЕФК
е определена
за УО

2015

Одобряване на
проекта на ОП
ИМСП от
тематичната
работна група

м. юни

Решение
на
България да
участва
в
Инициативата
за МСП

м. юли

Стартиране на
преговорния
процес по
финансовото
споразумение
с ЕИФ

м. август

Изпращане
на проекта на
ОП ИМСП на
ЕК
за
одобрение
Промяна на
Споразумението
за партньорство
на РБ 2014-2020

Получаване на
коментари
от
ЕК по проекта
на ОП

м.септември

Одобрение
на ОП
Инициатива
за МСП от ЕК

13 окт. 2015 г.

Изпращане на
проекта на ОП
на ЕК след
отразени
коментари

м. ноември
- декември

Предстоящо
финализиране на
преговорите с ЕИФ
и подписване на
споразуменията за
прилагане на И
МСП в БГ

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

Инвестиционен
приоритет

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

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

Индикатор
за резултат
(2023)

% на предприятията успешно получили финансиране
чрез банков заем: 70% -> 73%
Производителност на МСП (хил. лв./ заето лице):
16,8% -> 19,3%

Индикатор
за
изпълнение
(2023)

Общ размер на отпуснатите нови заеми от финансовите
посредници – 408 млн. евро
Брой предприятия, получаващи финансова подкрепа,
различна от БФП – 2 816
Минимум Leverage (лостов ефект) – 4х

Предимства:



По-високо покритие на кредитен риск: не се изисква лимит на покритие, което
осигурява по-благоприятни условия за ФП и МСП



Може да се извърши 100% възстановяване по едно искане за плащане без изискване
средствата да са усвоени



Облекчени изисквания към елементите и предварителните и текущите оценки и
рамката за изпълнение на оперативната програма



Не се изисква национално съфинансиране

Структура на управление:
В съответствие с чл. 39 от Регламент 1303/2013 и Решение на ЕК 2014/660/ЕС



Инструментите по Инициативата за МСП се считат за финансови инструменти,
управляван индиректно от ЕК, като ЕК носи отговорност за доброто им финансово
управление



Инструментите се изпълняват въз основа на Финансово споразумение по образец,
утвърден с Решение на ЕК



Управлението на инструментите са контролира от Инвеститорски съвет, включващ
представители на УО, ЕК, ЕИФ и ЕИБ
6

декември
2015 г.

януари
2016 г.

• Финализиране на преговорния процес с ЕИФ и ЕК
• Подписване на споразуменията за прилагане на Инициативата за МСП в България с ЕИФ, ЕК
и ЕИБ и внасянето им за ратификация от Парламента

• 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
април - юни • Изпращане на искане за плащане към ЕК
• Подписване на оперативни споразумения с избраните финансови посредници
2016 г.

юли
2016 г.

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

ВЪЗМОЖНОСТИ

