
Értesítés a gyorsan növekvő és innovatív KKV-k támogatására létrehozott eszköznek a verseny-
képességi és innovációs keretprogram (2007–2013) keretében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 302/09)

Az értesítés címzettjei olyan speciális befektetési vállalkozások („pénzügyi közvetítők”), amelyek a kezdeti,
illetve a növekedési életszakaszban saját tőkéhez vagy kvázi saját tőkéhez juttatják a nagy növekedési poten-
ciállal rendelkező innovatív KKV-kat.

Nagy vonalakban ismerteti a gyorsan növekvő és innovatív KKV-k támogatására létrehozott pénzügyi
eszközt (GIF), amelynek célja, hogy elősegítse a kezdeti és növekedési életszakaszban lévő KKV-knak a finan-
szírozási lehetőségekhez való hozzájutását. A GIF célkitűzései:

a) a KKV-k létrehozásához és finanszírozásához történő hozzájárulás, valamint a sajáttőke- és a kockázati-
tőke-piaci finanszírozási hiány csökkentése, amely akadályozza a KKV-kat növekedési potenciáljuk kihasz-
nálásában, a kockázatitőke-piac fejlesztése érdekében; továbbá

b) az innovatív és a gyorsan növekvő, és különösen a kutatási, fejlesztési és egyéb innovációs tevékenységet
végző KKV-k támogatása.

A GIF-et a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006.
október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat alapján az Európai Bizottság nevében
az Európai Beruházási Alap (EBA) működteti.

A programban a következők vehetnek részt: az Európai Unió tagállamai; az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai; a megfelelő előcsatlako-
zási stratégiák keretében támogatásban részesülő, csatlakozásra váró és tagjelölt országok; a megfelelő keret-
megállapodásokkal összhangban a nyugat-balkáni országok, valamint bármely más ország, amely szerepel a
résztvevő országoknak a Hivatalos Lapban időről időre közzétett listáján.

A versenyképességi és innovációs program keretében a pénzügyi eszközökre vonatkozó teljes indikatív költ-
ségvetési előirányzat a 2007 és 2013 közötti időszakra 1,1 milliárd EUR, amelynek körülbelül a fele illeti a
GIF-et.

Az eszközön belül a következő két keret áll rendelkezésre:

1. GIF1 a kezdeti életszakaszbeli (magvető és indulótőke) befektetések fedezésére. A GIF1 szakosodott
kockázatitőke-alapokba fektet be, úgymint a kezdeti fázist finanszírozó, a regionálisan működő, illetve a
meghatározott ágazatokat, technológiákat vagy kutatásfejlesztést célzó alapokba, valamint az inkubátor-
házakhoz kapcsolódó alapokba. Társfinanszírozóként részt vehet az „üzleti angyalok” által támogatott
alapokban és befektetési eszközökben is.

2. GIF2 a növekedési életszakaszbeli befektetések fedezésére, szakosodott kockázatitőke-alapokba történő
befektetés útján, amellyel a növekedési életszakaszban lévő, nagy növekedési potenciállal rendelkező inno-
vatív KKV-k saját tőkéhez vagy kvázi saját tőkéhez jutnak, és így megelőzhető a kivásárlás és a vagyon-
eladást célzó kiváltási tőke bevonása.

Az érdeklődő pénzügyi közvetítők részletes információkat kaphatnak az eszközről a következő helyen:

Európai Beruházási Alap
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: cip.venturecapital@eif.org
illetve az EBA weboldaláról: www.eif.org
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AZ EBA-val szerződött összes alap listája megtalálható lesz az EBA honlapján.

A GIF keretében végzett közösségi befektetésekre tett javaslatokat az EBA folyamatosan vizsgálja, a rendelke-
zésre álló közösségi költségvetési előirányzatok korlátain belül. Az EBA a versenyképességi és innovációs
keretprogram pénzügyi eszközeinek elosztásakor földrajzi kiegyensúlyozottságra fog törekedni.
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