Близо
800
екипи
с
идеи
кандидатстваха по двата фонда за
начално
финансиране,
които
стартираха в рамките на инициативата
JEREMIE в България.
9 юли 2012г.
Близо 800 са кандидатствалите екипи с бизнес идеи по първите по рода си
фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално
финансиране, създадени по инициативата JEREMIE в България, изпълнявана в
рамките на ОП „Конкурентоспособност“. Управлението на фондовете се
извършва от екипите на Eleven (www.eleven.bg) и LAUNCHub
(www.launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ) през м. април 2012г.
Резултатите от първия прозорец на кандидатстване, който приключи в края на
м.юни надминаха и предварителните очаквания на самите фонд мениджъри,
както и на екипа на ЕИФ в София. Това се доказва освен с внушителния брой
кандидатури, също и от факта, че около 1/3 от всички кандидатури са от
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от
стратегическите цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди,
като притегателно място за иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на
Балканите.
След затварянето на първия прозорец за кандидатстване и двата екипа ще
започнат подробния преглед и селекция на изпратените кандидатури, като
процесът ще има няколко етапа, последния от които е презентация пред
инвестиционните комитети на двата фонда, които взимат решение за
инвестиране. Очаква се първите инвестиции в стартиращи предприемачи да се
случат през есента на 2012г.
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да
кандидатстват за финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се
очаква да бъде отворен втория прозорец за кандидатстване. Съгласно
предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015г., до когато трябва
да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, прозорците за
кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над
300 бизнес идеи ще могат да получат финансиране за своя бизнес.

ЗА ЕИФ

Основната мисия на ЕИФ е да подпомага европейските малки и средни
предприятия (МСП), като улеснява техния достъп до финансиране. ЕИФ
проектира и разработва фондове за рисков капитал и гаранционни
инструменти, които са специално насочени към този сегмент на пазара. В тази
си роля, ЕИФ подкрепя целите на ЕС за насърчаване на иновациите,
научноизследователската и развойна дейност, предприемачеството, растежа и
заетостта. Общите нетни вложения на ЕИФ във фондове за дялово инвестиране
са в размер на над 6 млрд. евро към края на 2011 г. в над 370 фонда за дялово
финансиране, което прави ЕИФ водещ играч в сектора на дяловото инвестиране
в Европа, особено в сегментите на високите технологии и финансирането на
бизнеси в ранен етап от тяхното развитие. Портфейлът от гаранции по заеми на
ЕИФ възлиза на над 7,6 милиарда евро и близо 220 операции към края 2011 г.
позиционирайки го, като един от големите европейски играчи в сектора за
предоставяне на гаранции на МСП.
За инициативата JEREMIE
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е
съвместна инициатива, стартирана от Европейската комисия (Генерална
дирекция Регионална политика) и групата на Европейската инвестиционна
банка, за да подобри достъпа до финансиране за МСП в ЕС в рамките на
структурните фондове за периода2007 - 2013. Новата инициатива има за цел
развитието и насърчаването на ролята на предприемачеството в рамките на ЕС,
с цел да се изпълнят целите на Лисабонската стратегия и да помогне на
структурните фондове, за да достави по-големи ползи за пазара. На равнището
на Европейския съюз, ЕИФ е подписал 13 холдингови фондови споразумения.
В България Холдингов фонд по JEREMIE се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие със съфинансиране от 15% от държавния бюджет в
рамките на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 - 2013 г“. По инициативата JEREMIE в България ЕИФ
е разработил инструменти, предоставящи подкрепа на всички етапи в
развитието на предприятията в България – фонд предоставящ първоначално
финансиране на стартиращи предприемачи, фонд за рисков капитал за
предприятията в техните ранни етапи, както и фонд растеж и мецанин фонд
насочени към по-зрели, утвърдени компании, които търсят възможности за
разширяване.
За контакти: EIF: David Yormesor, e-mail d.yormesor@eif.org
Христо Стоянов, email: h.stoyanov@eif.org
Стефан Цалов, email: s.tzalov@eif.org

