Финансиране на заеми от Европейската инвестиционна банка за МСП
Посредством споразумение с Eвропейската ивестиционна банка (EIB; www.eib.org) ние
подкрепяме малки и средни предприятия (МСП) като предоставяме достъп до източник
на финанси на по-ниска цена и чрез гъвкави разплащателни планове.
Европейско сътрудничество за помощ на МСП
ЕИБ е дългогодишна кредитираща банка на Европейския съюз; нейната задача е да
допринесе към интегрирането, балансираното развитие и икономично и социално
единство на държавите членки на ЕС. Благодарение на възможно най-доброто и́
класиране на капиталовите пазари (AAA), ЕИБ може да заема средства при
благоприятни условия, които да разпредели сред МСП посредством финансови
грантове. МСП са специално и индивидуално информирани от нас за участието на ЕИБ
и за нейното влияние на финансовите условия на получения заем. Подробна
информация относно подкрепата на ЕИБ към МСП може да бъде намерена на следния
уеб адрес: http://www11.eib.org/projects/topics/sme2/index.htm.
В период, който МСП се сблъскват с предизвикателството на международната
икономическа криза, ние оперираме като банка посредник от името на ЕИБ и така
динамично допринасяме към развитието на местните МСП, предлагайки изгодни
финансови решения за всякакви бизнес нужди.
Какво представлява ЕИБ финансиране?
ЕИБ засилва своята подкрепа към европейските МСП като улеснява достъпа на този
важен сектор до жизненоважни нови линии за заем. Периодът на заема е минимум 2
години и достига до 12 години (действителният срок на заема ще зависи от
икономичния и технологичен живот на финансирания проект) и може да бъде използван
за финансиране както на много малки проекти така и на инвестиции с максимални
разходи до 25 милиона евро. Въпреки това, приносът на ЕИБ не може да надвишава
12.5 милиона евро.
Кой може да кандидатства за заем от ЕИБ?



Независими МСП с по-малко от 250 служители преди инвестицията, базирани в
една от 27-те страни членки на ЕС.
Всички икономически сектори са допустими освен производство на оръжия и
амуниции, военното или полицейско оборудване или инфраструктура,
ограничаваща личните права и свободата на хората, хазарт, свързани с тютюн
индустрии, дейности, включващи провеждане на тестове върху животни, които
не са в съгласие със “Съвета на европейския конгрес за предпазване на
гръбначни животни, използвани в експерименти и други научни цели” или други,
чието влияние на околната среда не може да бъде облекчено или
компенсирано, етнически или морални противоречиви сектори като човешко
клониране и чиста спекулация с имуществото.

За какво може да бъде използвам заем от ЕИБ?
Заемът от ЕИБ може да бъде използван за финансиране на всякакви инвестиции и
разходи, претърпяни по времето на развитието на МСП, тоест:

1






Материални инвестиции: покупка на завод и оборудване, с някои изключения
относно закупуването на земя.
Нематериални инвестиции: особено разходите за научни изследвания и
развитие, изграждане или поглъщане на дистрибуционни мрежи в местния или
други пазари в ЕЦ, представяне или закупуване на патенти, изкупуване на
компания с цел да се предпази икономическа активност (разходите за
изкупувания трябва да бъдат не повече от 1 милион евро).
Изисквания за среден и дълготраен работен капитал, за да се установи отново
основното съотношение за ликвидност на бизнеса.

Какви са ползите за вашия бизнес?
 Можете да се възползвате от преференциални услови за финансиране по тази
програма.
 Може да имате възможност да подкрепите бизнеса си според нуждите му и
вашите възможности за изплащане.
 Ще инвестирате значително във вашата компания без да афектирате негативно
паричния поток или ликвидността.
Трябва да се съгласите, че (a) посредством съответна бележка ще позволите на
представители на ЕИБ да инспектират всички места, инсталации и дейности, които
съставляват проекта под въпрос на заема; и (б) следвайки молба на ЕИБ ние можем
да разкрием налична информация за вас на ЕИБ.
Заемите на ЕИБ за МСП са пренасочени през нас, затова зависи изцяло от нас да
разучим приложението и да решим дали да предоставим заема.
Моля свържете се с нашите Мениджъри връзки с клиенти или посетете нашите офиси,
за да обсъдим дали вашия бизнес е пригоден за финансиране, подкрепено от „Схемата
за заеми за МСП” на ЕИБ.
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