ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 2021-2027

октомври 2022

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

За програмен период 2021-2027 ФМФИБ ще управлява общо 1 025.04 млн. евро
за финансови инструменти и БФП, комбинирани с ФИ в единична операция
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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ПРИОРИТЕТ 1„ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ“

ПРИОРИТЕТ 2 „КРЪГОВАИКОНОМИКА“

€ 357 М

€ 288,68 M

СЦ (i) Развитие и
засилване на капацитета
за научни изследвания и
иновации и за
въвеждането на модерни
технологии

Дялов фонд
„Иновации в
предприятията“
€ 34,12 M

СЦ (ii) Усвояване на
ползите от цифровизация
на гражданите,
дружествата,
изследователските
организации и
публичните органи

Nurture I4.0
Дялов фонд комбиниран
с БФП
€ 52,32 M

Achieve I4.0
Дялов фонд комбиниран
с БФП
€ 41,8 M
Дългов ФИ
за рисково финансиране
за иновации
€ 33,86 M

Expand I4.0
ФИ за гаранции
€ 48,21 M

СЦ (iii) Насърчаване на
устойчивия растеж и
конкурентоспособността
на МСП и създаване на
работни места,
включително чрез
производствени
инвестиции
Дялов фонд за ранен
етап Pre-seed/seed
€ 22,14 M
Дялов фонд за ранен
етап Seed/startup
€ 26,57 M
Дялов фонд за рисков
капитал Venture capital
€ 26,57 M
Дялов фонд за растеж
Scaleup/growth
€ 35,42 M
Дългов ФИ за ИТИ*
€ 36,05 M

СЦ (i) Насърчаване на
енергийната ефективност
и намаляване на
емисиите парникови
газове

СЦ (vi) Насърчаване на
прехода към кръгова и
ресурсоефективна
икономика

Дългов ФИ
за заеми и гаранции
за енергийна
ефективност в
предприятията,
комбиниран с БФП

Дългов ФИ
за заеми и гаранции за
ресурсна ефективност в
предприятията,
комбиниран с БФП

€ 133,26 M

€ 155,43 M

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

П1 „Иновации и растеж“
СЦ(i) Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации
и на въвеждането на модерни технологии
Фонд „Иновации в
предприятията“
Иновации
в
предпритията

Дългов ФИ за рисково
финансиране за
иновации
Рисков дълг
за иновации

Вид: Фонд за дялови и квази-дялови инвестиции
Бюджет в млн. EUR: 34,12 (макс. размер на инвестицията: до 1.5 млн. евро)
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps
Подкрепа за създаването на нови и развитието на иновативни предприятия, приоритетно с основна дейност във
високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на
знание услуги. Достъп до НИРД и иновации, както и вътрешното им внедряване в предприятията с цел увеличаване на
броя на реализираните на пазара т.нар. „in-house“ иновации. Инвестиции със секторна насоченост съгласно ИСИС.

Вид: Рисково финансиране – заеми и квази-дялови инвестиции основно в зряла фаза
Бюджет в млн. EUR: 33,86 (макс. размер на инвестицията: до 5 млн. евро)
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps
Цели се надграждане на ФИ по ОПИК 2014-2020, като се предвижда подкрепа за бързо развиващи се МСП, които вече са
се възползвали от дялово финансиране, но се нуждаят от допълнителни средства за развитие без преразпределение на
собствеността. Финансиране на проекти, които се характеризират с относително висок риск и капиталоемкост, което би
затруднило финансирането им от съществуващите пазари за рисково и дългово финансиране.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

П1 „Иновации и растеж“
СЦ (ii) Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата,
изследователските организации и публичните органи

1
Дялов фонд
комбиниран с БФП
Nature
Индустрия
4.0 (ранна
фаза)

Подкрепа за предприятия в начален етап на развитие, за
разработване и внедряване на цифрови технологии и решения в
областта на Индустрия 4.0 за етапи 3, 4, 5 и 6

2
Дялов фонд
комбиниран с БФП
Achieve
Индустрия
4.0 (зряла
фаза)

Вид: Конвертируема БФП в комбинация с дялови
инвестиции и ТП
Бюджет в млн. EUR: 52,32 (30,25 млн. за ФИ + 22,07 млн.
за БФП)
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps.

Вид: Дялово и квази-дялово в комбинация с БФП
Бюджет в млн. EUR: 41,80 (35,6 млн. за ФИ + 6,2 млн.
заБФП)
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps.
Целта на ФИ е да насърчи прилагането на рискови проекти в
сферата на дигитализацията, основно от МСП. Целевите КП са
в етап на развитие start-up и scale-up. Фокус върху проекти по
етапи на развитие 3, 4, 5 и 6 на Индустрия 4.0.

3
Дялов фонд
комбиниран с БФП
Expand
Индустрия
4.0 (гаранция за
дигитализация)

Вид: Дългов инструмент за индивидуална
гаранция, с покритие от 60%, или
финансиране със споделяне на риска в
комбинация с БФП в две операции
Бюджет в млн. EUR: 48,21 + допълнително
52,0 млн. EUR за БФП
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps.
Подкрепа за инвестиции, насочени към разработване
на цифрови технологии, софтуер, цифрови
приложения в областта на Индустрия 4.0

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

П1 „Иновации и растеж“
СЦ (iii) Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на
работни места, включително чрез производствени инвестиции
Фондове „Предприемачество“
Pre-seed/seed
€ 22,14 M

Pre-seed/start-up
€ 26,57 M

Среден рзмер
на инвестицията

150 хил. евро

Финансов инструмент
за ИТИ
Интегрирани
териториал
ни
инвестиции
за растеж

Среден рзмер
на инвестицията

1 млн. евро

Venture capital
€ 26,57 M
Среден рзмер
на инвестицията

2.5 млн. евро

Growth capital
€ 35,42 M
Среден рзмер
на инвестицията

4.5 млн. евро

Вид: Дялово и квази-дялово финансиране
Бюджет в млн. EUR: 110,7
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps
При този ФИ (семейство фондове) се цели подобряване на
предприемаческата екосистема, привличане на
чуждестранни капиталови инвестиции, насърчаване на
бързоразвиващите се предприятия.

Вид: Дългов ФИ за заем с вградена гаранция
Бюджет в млн. EUR: 36,05
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps, индустриални паркове
Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на предприятия в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове или
във функционална близост до тях, в съответствие със Стратегията за териториално развитие на района от ниво NUTS 2.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

П2 „Кръгова икономика“
СЦ (i) Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Заеми и гаранции за
ЕЕ в предприятията

Вид: Дългов ФИ 50% споделяне на риска и гаранции 50% в комбинация с БФП в една операция
Бюджет в млн. EUR: 133,26 (85,19 млн. за ФИ и 48,07 млн. за БФП)
Целеви групи: МСП и големи предприятия
Дейности за изпълнение на мерки за EE въз основа на препоръки от енергиен одит, стимулиране на предприятията да
използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено
потребление, включително системи за съхранение на енергия и последващото й използване.

Заеми и гаранции
за ресурсна
ефективност

Вид: Дългов инструмент за заеми и гаранции в комбинация с БФП
Бюджет в млн. EUR: 155,43 (97,14 за ФИ/ 58,29 за БФП)
Целеви групи: МСП, small midcaps и midcaps.
При този ФИ се цели по-ефективно използване в производството на природните ресурси, намаляване на използването на
първични суровини, увеличаване на трайността или повторна употреба на продукти, подобряване на възможностите за
рециклиране, системи за енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление, управление на
отпадъци в предприятията и промишлена симбиоза.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Дългови финансови
инструменти за
заеми

Бюджет: 141,75 млн. евро за ФИ в комбинация с 94,5 млн. евро съпътстваща БФП
Вид: дългови финансови инструменти, включително в комбинация с БФП
Финансови продукти: кредити с вградени или индивидуални гаранции
Изпълнение: чрез финансови посредници
Целеви групи: икономически оператори, в т.ч. предприятия, здравни и висши учебни заведения;
общини и др. публични структури; ПЧП; сдружения на собствениците, ползватели на жилища и др.

Допустими дейности
Мерки за насърчаване на икономическата активност, вкл.
инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради),
бизнес и индустриални паркове

Зелена градска инфраструктура и сигурност в
обществени пространства

Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни
и обществени сгради

Образователна инфраструктура за
предучилищно, училищно и висше
образование, включително детски градини

Спортна инфраструктура

Здравна и социална инфраструктура

Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност

Култура, спорт и туризъм

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

ВиК инфраструктура
Дългови ФИ

Отпадъци
Дългови ФИ

Бюджет:
Води - 20 млн. евро
Отпадъци - 15 млн. евро
Вид: дългови ФИ, включително в комбинация с БФП в две операции
Финансови продукти:
Води - заем, предназначен за собственото участие на ВиКО при комбинирано финансиране с
безвъзмездна помощ
Отпадъци - заем за финансиране на собственото участие за инфраструктура за управление на
битовите отпадъци или самостоятелен заем за проекти за рециклиране
Изпълнение: чрез финансови посредници
Целеви групи: ВиК оператори; общини, рециклиращи предприятия и др.

Допустими дейности ВОДИ

Допустими дейности ОТПАДЪЦИ

Инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води, в т.ч. и за проекти,
чието изпълнение е стартирало в периода 2014-2020

Мерки за рециклиране, допустими в комбинация с
разделно събиране и предварително третиране на
разделно събрани отпадъци

Инфраструктурни мерки за водоснабдяване с принос
към намаляване загубите на вода и подобряване
качеството на питейната вода, в т.ч. и за проекти, чието
изпълнение е стартирало в периода 2014-2020

Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане
на общински/регионални системи за разделно събиране
и рециклиране на биоразградими отпадъци съгласно
Приложение № 8 на НПУО 2021-2028 г. – за РСУО

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Фонд за
технологичен
трансфер

Бюджет: 60,03 млн. евро
Вид: Фонд за дялови и квази-дялови инвестиции
Среден размер на инвестицията: 2 млн. евро
Изпълнение: чрез финансови посредници
Целеви групи: спин-оф компании, стартиращи високотехнологични предприятия и предприятия,
базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи

Допустими дейности
Подкрепа за създаването и развитието на индустриални старт-ъп системи, насочени към разгръщане на високи нива
на научни изследвания и иновации;
Трансфер и комерсиализация на технологии, включително продукти както за ранния стадий на развитие на спин-оф
компании, така също и продукти за подпомагане на техните планове за комерсиализация на разработените технологии;
Превръщането на научните разработки в пазарно приложими продукти и технологии;

Стимулиране процеса на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери, за
високоефективно споделяне на ползите от научни изследвания и иновации и в полза на икономическото развитие на
дадения сектор и регионите в страната;
Възможност за комбинирана подкрепа на БФП и финансови инструменти в една операция.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Дългови
финансови
инструменти
Дялови
финансови
инструменти

Бюджет: 16.69 млн. евро
Вид: Дългови финансови инструменти и Дялови финансови инструменти
Финансови продукти: Заеми и гаранции/капиталови и квазикапиталоови инвестиции за стартиране
на собствен бизнес или друг вид предприемаческа дейност за целевите групи
Изпълнение: чрез финансови посредници
Целеви групи: студенти и докторанти, с участие на преподаватели във висши училища

Допустими дейности
Целта на финансовия инструмент е да осигури достъп до финансиране при добри условия за самонаемане и бърз,
фокусиран преход от висше образование към заетост. Очакванията са да бъдат подкрепени 227 стартиращи
предприятия.
ФИ се предвиждат за подкрепа по Приоритет 3 Връзка на образованието с пазара на труда на Програма Образование
2021-2027

ФИНАНСОВИ ИНСTРУМЕНТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023-2027

Дългови финансови
инструменти за
заеми
и гаранции

Бюджет: 25 млн. евро
Вид: Дългови финансови инструменти, включително в комбинация с БФП
Финансови продукти: Заеми за финансиране на собствено участие на бенефициенти по договори с
БФП и самостоятелни заеми за допустими проекти
Изпълнение: Чрез финансови посредници
Целеви групи: Земеделски стопанства и предприятия в селските райони

Допустими дейности
Целта на ФИ е да осигури достъп до финансиране за инвестиции и оборотни средства при изпълнение на допустими
проекти по СПРЗСР 2023-2027
ФИ се предвиждат за подкрепа по интервенции „Инвестиции в земеделски стопанства“, „Инвестиции за преработка
на селскостопански продукти“, „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“, „Подпомагане
развитието на малки земеделски стопанства“, „Подпомагане развитието на млади земеделски стопани“ и др.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО,
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Дългови финансови
инструменти за
заеми
и гаранции

Бюджет: 6.44 млн. евро
Вид: Дългови финансови инструменти, включително в комбинация с БФП
Финансови продукти: индивидуални гаранции за покритие на кредитния риск и заеми с поделяне на
риска за самостоятелно финансиране на проекти или в допълнение към БФП
Изпълнение: чрез финансови посредници или пряко от ФМФИБ
Целеви групи: предприятия, общини и др.

Допустими дейности
Целта на ФИ е да осигури достъп до финансиране за инвестиции и оборотни средства при изпълнение на допустими
проекти по ПМДРА 2021-2027
ФИ се предвиждат за подкрепа по специфични цели „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с
аквакултурите, по-специално чрез укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като
същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план“, „Насърчаване на
предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и
преработването на тези продукти“, и др.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ И ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ

В две от националните програми, изпратени до Европейската комисия, не е планирана подкрепа
чрез финансови инструменти, въпреки че предварителните оценки идентифицират необходимост
от ФИ в съответните сектори:

ПРЧР 2021-2027 НЕ ПРЕДВИЖДА СРЕДСТВА ЗА ФИ:
В Предварителната оценка е направена препоръка за структуриране на дългови ФИ,
включително в комбинация с БФП с общ финансов ресурс 17.5 млн.евро:
Кредит за самостоятелна заетост – за насърчаване на предприемаческите умения на социални
предприятия и стартиращи предприятия на лица от уязвими групи;

Кредит за подобряване на работната среда – за социално отговорни инвестиции и обучения в
предприятията.

ПТС 2021-2027 НЕ ПРЕДВИЖДА СРЕДСТВА ЗА ФИ:
В Предварителната оценка е идентифицирана възможност за прилагане на ФИ с общ финансов
ресурс 36 млн. евро за проекти за развитие на интермодален транспорт, включително складови
площи и логистични центрове, развитие на съществуващи интермодални платформи (включително
такива на пристанищата) и връзки между различните видове транспорт; доставка на интермодални
транспортни единици, подвижен състав и оборудване за претоварване.
Препоръчано е прилагане на дългосрочни заеми и гаранции.

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
office@fmﬁb.bg

www.fmﬁb.bg

0877/046467

