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Медиен мониторинг – обобщение
14.10.2012 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 13.10.2012
Източник: БНР
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4
Брой думи: 603

Текст: ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на
проектни предложения по процедура Енергийна ефективност и зелена икономика. Кой може да
се възползва от участие в тази програма за разработване на проекти обяснява Виолета
Попова, експерт в ГД Европейски фондове за конкурентоспособност.
Виолета Попова: Кандидатите трябва да са юридически лица, регистрирани съгласно
търговския закон или закона за кооперациите и да са микро, малки или средни предприятия
съгласно закона за малките и средни предприятия. Европейската практика показва също, че
тези програми, които са насочени към енергийна ефективност не са толкова лесни, те са посложни и усвояването на средства също става по-трудно. При нас за момента също и
кандидатите понякога се стряскат, но това са неща, които така или иначе трябва да направим,
можем заедно да работим и да ги разрешим. Ние наистина сме стартиращи в енергийната
ефективност от гледна точка на предоставяне на безвъзмездна помощ и финансиране по
структурните фондове, така че ползвахме опита на някои европейски страни и оттук нататък
вече ще имаме и наш опит.
Репортер:Чуйте и какви са ползите от участието в програмата.
Виолета Попова: България се характеризира с най-високата енергийна интензивност в Европа.
Това е потреблението на енергия за единица продукция. Макар че последните години доста се
е подобрил показателя, все още сме с най-високата енергийна интензивност, така че целта е
това да се подобрява непрекъснато. Също така целта е да се въвеждат нови технологии,
разбира се те да са полезни за околната среда. Въвеждането и постигането на енергийни
спестявания води и до икономически спестявания в много случаи, така че предприятията
примерно ако те постигнат енергийни спестявания и икономически могат и да си разширят
дейността, да си закупят нови технологии, които да са енергийно ефективни, да са по-нови, нов
клас.
Репортер: Какви са възможните преференции?
Виолета Попова: Прагове, разбира се, че има. максималния интензитет е 50% на
безвъзмездната помощ, като се започва от 30 или 40%, в зависимост от вида Проект, и могат
да се добавят 10% бонус при определени условия. Има и абсолютен размер на безвъзмездната
помощ, който е 2 млн. лева. Тук по-различното е, което донякъде е може би малко по-сложно,
но пък е по-облекчение за кандидатите – на етап подготовка на проекта се намесва асистента
по проекта и още след.. само самия проект, когато е подготвен и енергийния одит, той се
подава и асистента по проекта издава становище дали той е допустим или не. Досега
процедурите ни са обикновено и с краен срок, което означава, че аз си подготвям проектното
предложение, подавам го и след като мине оценката получавам решението за класиране, дали
съм класирана или не и не мога да подам пак, освен ако не се отвори нова процедура. Докато
тук е по-освободено и случаите в началото, когато се подаде предложението и то не отговаря
на всички изисквания може да се преработи бързо и да се подаде отново, още преди самата
оценка, която е по постановление на (?) 121.
Репортер:Програмата Енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на
МИЕТ и ЕБВР. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
технологии и технологии от ВЕИ. Технологии за намаляване на енергоемкостта на
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
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Резюме: ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на
проектни предложения по процедура Енергийна ефективност и зелена икономика. Кой може да
се възползва от участие в тази програма за разработване на проекти обяснява Виолета
Попова, експерт в ГД Европейски фондове за конкурентоспособност.
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усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Експертите от ГД Европейски фондове за конкурентоспособност към МИЕТ ще представят
програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово,
Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.
Виолета Попова:В страната ще направим в градове, които бяха различни от първите, така че
да може да покрием възможно най-голяма част. По-нататък ако видим пълна необходимост ще
продължим и с трети.
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Национални печатни медии
Дата: 14.10.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 4
Брой думи: 107
Резюме: Нови 300 млн. евро тръгват към малкия и средния бизнес чрез банкови заеми и
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Става въпрос за европейската инициатива
JEREMIE, по която на фирмите се предоставят допълнително 150 млн. евро за въвеждането на
нов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на
бизнеса. Останалите 150 млн. евро пък ще дойдат от банкови заеми. Със сумата от JEREMIE
ще бъдат покривани половината разходи по даден проект, като парите ще се отпускат като
кредит с лихва 0%. Втората половина от необходимите средства фирмите ще трябва да
получат като заем от банките със стандартна лихва. Така реално предприятието ще намали
лихвения процент наполовина.
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Заглавие: €300 млн. за малкия бизнес
Подзаглавие:
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ
Текст: Нови 300 млн. евро тръгват към малкия и средния бизнес чрез банкови заеми и
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Става въпрос за европейската инициатива
JEREMIE, по която на фирмите се предоставят допълнително 150 млн. евро за въвеждането на
нов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на
бизнеса. Останалите 150 млн. евро пък ще дойдат от банкови заеми. Със сумата от JEREMIE
ще бъдат покривани половината разходи по даден проект, като парите ще се отпускат като
кредит с лихва 0%. Втората половина от необходимите средства фирмите ще трябва да
получат като заем от банките със стандартна лихва. Така реално предприятието ще намали
лихвения процент наполовина.
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Дата: 14.10.2012
Източник: в. Труд
Страница: 2
Брой думи: 198
Резюме: Малките и средните предприятия ще получат бърз достъп до евтини заеми на обща
стойност 300 милиона евро. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката
вчера.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: Тръгват евтини заеми за бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малките и средните предприятия ще получат бърз достъп до евтини заеми на обща
стойност 300 милиона евро. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката
вчера.
Половината от средствата са осигурени по оперативната програма "Конкурентоспособност"
чрез холдинговия фонд "Джереми". Останалата част ще бъде обезпечена от търговските банки,
отпускащи финансирането.
Кредитите ще бъдат евтини, тъй като парите по "Джереми" на практика са безлихвени, докато
финансовите институции партньори ще начисляват надбавката върху изтеглената сума на
пазарен принцип. Така реално банковият заем ще излиза наполовина по-евтин от стандартната
лихва. В момента, ако предприятието е имало достъп до кредитиране при надбавка от 9-10
процента, то след като програмата заработи, лихвата ще падне до 4,5 - 5%. По-ниски ще са
също и нивата на обезпечение, както и таксите за обслужване.
Новият вид заеми ще е достъпен за бизнеса от първото тримесечие на 2013 г. Отпускането на
кредитите ще продължи до края на 2015 г., а парите могат да се получат в левове
или евро, обясняват от Министерството на икономиката и енергетиката.
Прехвърлянето на допълнителните средства за бизнес кредитирането на малкия и средния
бизнес стана възможно след ратифицирането от парламента на финансовото споразумение по
инициативата "Джереми", което бе обнародвано в "Държавен вестник" преди десетина дни.
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Дата: 14.10.2012
Източник: в. Преса
Страница: 5
Брой думи: 122
Резюме: Държавата и няколко търговски банки ще осигурят общо 300 млн. евро за отпускане
на кредити с ниски лихви за малки и средни предприятия.
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Заглавие: 300 млн. евро евтини заеми за бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Държавата и няколко търговски банки ще осигурят общо 300 млн. евро за отпускане на
кредити с ниски лихви за малки и средни предприятия.
За целта оперативната програма "Конкурентоспособност" дава допълнително 150 млн.
евро по инициативата "Джереми" (JEREMIE). Останалата част от парите ще бъде от
търговските банки.
Малките и средните предприятия ще могат да използват нисколихвените кредити както за
оборотни средства, така и за инвестиции, съобщиха вчера от икономическото министерство.
Парите ще станат достъпни за бизнеса през първото тримесечие на 2013 г. Максималният срок
на заемите ще бъде 10 години. Схемата предвижда половината от взетата сума да се олихвява
с 0%, а другата половина - с пазарна лихва.
За облекчените кредити се предвиждат също по-ниски нива на обезпечение и по-малки такси за
обслужване.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 13.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1705969
Брой думи: 321

Заглавие: ОП „Конкурентоспособност” предоставя допълнително 150 млн. евро за нов
инструмент в подкрепа на бизнеса по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на
Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на
финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса. Това съобщиха от пресцентъра
на МИЕТ. Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен
ресурс от страна на малките и средните предприятия, чрез значително намаление на
предлаганите лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на
лихвения процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по
финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна
от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление
наполовина на лихвения процент за бизнеса. Българските МСП ще могат да използват
нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за
нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред
със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и
такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по
новия инструмент, се избират от Европейския Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми
инициативата в България. Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото
тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се
теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд. Законът за ратифицирането им е
обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Резюме: София. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса. Това съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от
страна на малките и средните предприятия, чрез значително намаление на предлаганите
лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения
процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането
предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните
институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения
процент за бизнеса. Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за
финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства.
Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви,
кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.news.bg
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_471554355
Брой думи: 396
Резюме: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ще
предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на
нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа
на бизнеса, съобщиха от икономическото министерство.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: Нови стимули за малките и средните предприятия у нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането
на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в
подкрепа на бизнеса, съобщиха от икономическото министерство.
Целта на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на
Малките и средни предприятия (МСП), чрез значително намаление на предлаганите лихвени
нива от страна на кредитните институции.
Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни предприятия да бъде 0%
върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху
частта, предоставяна от кредитните институции.
По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за
бизнеса.
Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на
свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на
заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също
по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро.
Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от
Европейския Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми инициативата в България.
Заемете ще бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 година и отпускането им
да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд.
Законът за ратифицирането им е обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12190937
Брой думи: 73
Резюме: Малките и средните предприятия у нас ще получат достъп от първото тримесечие на
следващата година до 300 милиона евро във вид на евтини кредити чрез инициативата
“Джереми“, съобщи министерството на икономиката. Половината от средствата са осигурени от
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността“. Лихвата върху тях ще бъде
нулева, което ще намали наполовина общата лихва по заемите, съфинансирани с 50 процента
от кредитни институции. Отпускането на заемите ще продължи до края на 2015 година.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: “Джереми“ отпуска нисколихвени кредити на малките и средни предприятия
през 2013 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малките и средните предприятия у нас ще получат достъп от първото тримесечие на
следващата година до 300 милиона евро във вид на евтини кредити чрез инициативата
“Джереми“, съобщи министерството на икономиката. Половината от средствата са осигурени от
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността“. Лихвата върху тях ще бъде
нулева, което ще намали наполовина общата лихва по заемите, съфинансирани с 50 процента
от кредитни институции. Отпускането на заемите ще продължи до края на 2015 година.
БНР/Хоризонт
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12191711
Брой думи: 303
Резюме: Допълнителни 150 млн. евро за нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса се
предоставят по ОП „Конкурентоспособност”
Заглавие: Гарантират кредити със споделен риск по инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Допълнителни 150 млн. евро за нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса се
предоставят по ОП „Конкурентоспособност”.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за
въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на
риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от прес-службата на МИЕТ. Основната цел на
финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на МСП, чрез
значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на кредитните институции.
По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за
бизнеса. Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за
финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства.
Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви,
кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по
новия инструмент, се избират от Европейския Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми
инициативата в България.
Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и
отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд. Законът за ратифицирането им е
обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_492224956
Брой думи: 319
Резюме: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщипа от прес службата на МИЕТ.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: Гарантират кредити със споделен риск по инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщипа от прес службата на МИЕТ.
Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от
страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на
кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни
предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни
лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции.
По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за
бизнеса. Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за
финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства.
Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви,
кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по
новия инструмент, се избират от Европейският Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми
инициативата в България.
Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и
отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП „Конкурентоспособност“ и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд. Законът за ратифицирането им е
обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.
Автор: Money.bg
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5202971#commentsBlock
Брой думи: 323
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от пресцентъра на министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: ОП Конкурентоспособност предоставя допълнително 150 млн. евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса, съобщиха от пресцентъра на министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от
страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на
кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни
предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни
лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде
постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за бизнеса. Българските
МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на свои
инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на
заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също
по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по
новия инструмент, се избират от Европейският Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми
инициативата в България. Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото
тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се
теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд. Законът за ратифицирането им е
обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г. /БГНЕС /
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.dnesplus.bg
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Брой думи: 316
Резюме: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ще
предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на
нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа
на бизнеса, съобщиха от икономическото министерство.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: Нови стимули за малките и средните предприятия у нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането
на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в
подкрепа на бизнеса, съобщиха от икономическото министерство.
Целта на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на
Малките и средни предприятия (МСП), чрез значително намаление на предлаганите лихвени
нива от страна на кредитните институции.
Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни предприятия да бъде 0%
върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху
частта, предоставяна от кредитните институции.
По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за
бизнеса.
Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на
свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на
заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също
по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро.
Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от
Европейският Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми инициативата в България.
Заемете ще бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 година и отпускането им
да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.
Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по
приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание
споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското
правителство и Европейския инвестиционен фонд.
Законът за ратифицирането им е обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.
Днес+
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://www.inews.bg/Бизнес/Отпускат-150-млн-за-малките-и-средните-фирми_l.a_c.382_i.229159.html
Брой думи: 255
Резюме: Отпускат допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за
въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на
риска в подкрепа на бизнеса.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: Отпускат 150 млн. за малките и средните фирми
Подзаглавие: Те ще получават кредити с по-ниски лихви за срок от 10 години
Автор:
Текст: Отпускат допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за
въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на
риска в подкрепа на бизнеса.
Парите се предоставят по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013, информират от икономическото министерство.
Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до ресурс на малките и
средни предприятия чрез намаление на предлаганите лихвените нива от страна на кредитните
институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни предприятия да
бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива
върху частта, предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато
ефективно намаление наполовина на лихвения процент за бизнеса.
Българските малки и средни фирми ще могат да използват нисколихвените кредити както за
финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства.
Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със по-ниските лихви кредитите ще
имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.
Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да
осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще
бъде удвоен до 300 млн.евро.
Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от
Европейският Инвестиционен Фонд, който управлява JEREMIE в България. Очаква се заемите
да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи
до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.
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Дата: 13.10.2012
Източник: www.economymagazine.bg
Връзка: http://economymagazine.bg/news/11678/1/1/300-mln-evro-za-malkite-firmi-ot-nachaloto-na2013-g.html
Брой думи: 98
Резюме: Българските малки и средни предприятия ще имат достъп до 300 млн. евро още от
началото на следващата година. От първото тримесечие на 2013 г. се очаква да започне
отпускането на евтини кредити по инициативата "Джереми", стана ясно от съобщение на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Медиен мониторинг | 10/14/2012

Заглавие: 300 млн. евро за малките фирми от началото на 2013 г.
Подзаглавие: За кредитите може да се кандидатства до края на 2015 г.
Автор:
Текст: Увеличи текста
Намали текста
Българските малки и средни предприятия ще имат достъп до 300 млн. евро още от началото на
следващата година. От първото тримесечие на 2013 г. се очаква да започне отпускането на
евтини кредити по инициативата "Джереми", стана ясно от съобщение на Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма.
Половината от средствата са осигурени от Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността". Върху тези средства няма да се начислява лихва, което ще
намали наполовина общата цена по кредитите. Заемите са за съфинансиране на 50% и се
отпускат от банките. За кредитите може да се кандидатства до края на 2015 година.
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