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ФАКТИ ЗА ДЪРЖАВАТА: БЪЛГАРИЯ
Проекти за инфраструктура и иновации, одобрени от
Европейската инвестиционна банка (EIB) - (милиона ЕВРО)
Споразумения за финансиране на МСП, одобрени от
Европейския инвестиционен фонд (EIF) - (милиона ЕВРО)
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ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНОВАЦИИ
Единият одобрен проект е финансиране за 150 млн. ЕВРО от Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ). Очаква се той да доведе до инвестиции от 420 млн. ЕВРО.

СЕКТОРИ

Енергетика - Социална инфраструктура - Транспорт
Цифрови технологии - Cелско стопанство - Околна среда
и ефективност на ресурсите - Научно-изследователска и
развойна дейност и иновации - Малки и средни предприятия

Междинни заеми за МСП и средно-големи предприятия (одобрен, все още не е подписан)
• Проектът е кредитна линия за множество бенефициенти за българска
€
банка с цел финансиране на малки и средноголеми проекти, насърчавани
от МСП и средноголеми предприятия в България или други страни-членки
на ЕС, ако е приложимо.
Програма за кредити за рискови МСП и средно-големи предприятия (одобрена, все
още не е подписана)
• Проектът се състои от програма за финансиране на малки и средни
€
по размер допустими инвестиции, насърчавани от рискови МСП
или средноголеми предприятия, включително стартиращи фирми и
самостоятелно заети лица и други МСП и средноголеми предприятия,
създаващи възможности за обучение и/или заетост
• Това е многонационални проект, изпълняващ се в България, Унгария и
Румъния

ФИНАНСИРАНЕ НА МСП
В рамките на ЕФСИ, Европейският инвестиционен фонд одобри 8 споразумение с
финансови посредници (банки, фондове и др.). Финансирането възлиза на
39 млн. ЕВРО и се очаква да доведе до инвестиции от 530 млн. ЕВРО.
4650 по-малки компании или стартиращи фирми ще се възползват от тази подкрепа.
Посредниците включват: Raiffeisenbank и ProCredit Group

