Искате да получите точната експертиза за вашия бизнес?
Ние знаем как.

www.ebrd.com/knowhow/bulgaria
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Кои сме ние
• Международна финансова институция, създадена през 1991 г. и притежавана от правителствата на 66 държави,
Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка.

• ЕБВР е основана, за да помогне на държави в Централна и Източна Европа след Студената война, като улесни
процеса на преминаване към пазарно ориентирани икономики.

• Ние работим чрез финансовите си партньори, но също така предоставяме и проектно финансиране.
• Можете да ни намерите в 38 държави от Централна и Източна Европа, Западните Балкани, Централна Азия и
южните и източните части на Средиземно море.

• ЕБВР разполага с много широк кръг от инструменти на капиталовата структура – различни типове дълг и капитал.
• Участието на ЕБВР в индивидуални проекти обикновено варира от 1 милион до повече от 300 милиона евро.
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Russia
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Belarus
Ukraine
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Bosnia and Herzegovina—
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Kazakhstan

Mongolia

—Kyrgyz Republic
—Tajikistan
—Turkmenistan

Знаем как да помогнем на малкия бизнес да расте
Проучване на Световната банка и ЕБВР през 2014 г. показва, че
82% от компаниите с иновативен нов продукт са ангажирали
консултант за развитието/въвеждането му.
ЕБВР може да помогне на малките и средните предприятия да
получат бизнес съвет чрез програмата Подкрепа за малкия бизнес.

• От 1993 г. сме помогнали на повече от 20 000 предприятия да
натрупат ноу-хау.

• Ние работим в 29 държави от Югоизточна Европа, Северна
Африка, Близкия изток и Централна Азия.

• Ние свързваме бизнеса с местни консултанти и международни
експерти от различни индустрии.
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Как работим
• Нашите проекти са съобразени с нуждите на всеки клиент.

• Нашите проекти предоставят бизнес съвет в широка гама от области.
• Изискваме споделяне на разхода за всеки проект като по този начин осигуряваме прякото участие от страна на клиента.
• Чрез нашата помощ нашите клиенти разрастват бизнеса си, често наемат допълнителен персонал и получават достъп до
външно финансиране.

• Ние целим с помощта си да изградим силен пазар за бизнес консултации, който да се разраства в бъдеще.
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Какво консултираме
Стратегия

Маркетинг

От бизнес и стратегическо планиране до
проучване на изпълнимостта и търсене на
партньори.
От пазарно проучване до брандиране и
електронна търговия.

Инженерни решения

От дизайн на производството до оптимизация
и разгръщане.

Контрол на качеството

От ISO сертифициране до безопасност на
храната и работната среда.

Организация

От развитие на организацията до управление на Енергийна и ресурсна
човешките ресурси.
ефикасност

От енергийни одити до управление на
потреблението и възобновяеми източници.

Операции

От изграждане на нова архитектура на бизнес
процесите до управление на мрежата от
доставки.

Опазване на околната
среда

От оценка на въздействието на околната
среда до управление и контрол.

ИКТ

От информационно-управленски системи до
компютъризирани производствени системи и
системи за планиране на ресурсите на
предприятието.

Счетоводно и финансово От финансов мениджмънт до отчитане и
отчитане
преминаване към международни счетоводни
стандарти.
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Как може да станете наш клиент
• Донорите ни имат различни критерии. Общите за тях са:
• Размер: До 50 милиона евро годишен оборот и балансово число до 43 милиона евро. Обикновено работим с
компании с по-малко от 250 служители.

• Собственост: Работим с частни компании, притежание на местни граждани.
• Сектори: Работим с компании от почти всички сектори и индустрия. Ние НЕ работим с компании, опериращи
в областта на военната дейност или производство, тютюн, хазарт или финансови услуги.

•По линия на ЕИБ нашите клиенти имат поне 2 години история и поне 2 милиона лева оборот за последната
година. По линия на Хоризонт 2020 клиентите ни следва да отговарят на критериите за иновативност.
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Критерии за иновативност
•

Компании с намерение за производство/развитие/въвеждане на нови или значително подобрени 1) продукти, процеси или услуги 2) производство или методи за
доставка, или 3) организационна или процесна иновация, включително бизнес модели, ИЛИ

•

Компании със среден ръст от 20% на година (без ефект от придобивания) през последните три години от гледна точка на оборот или персонал, ИЛИ

•

Компания с по-малко от 7 години история и разходи за развойна дейност от поне 5% от общите оперативни разходи в поне една от последните три години, ИЛИ

•

Компания с официално получен грант, заем или гаранция от някоя от европейските програми за подпомагане на иновациите (Horizon, FP7, Joint Technology
Initiatives, Eurostars, etc.) през последните 36 месеца, ИЛИ

•

Компания, наградена с награда за развойна дейност или иновация, предоставена от институция или орган на ЕС през последните 24 месеца, ИЛИ

•

Компания, регистрирала поне едно технологично право (патент, право за дизайн, сертификат за защита, и др.) през последните 24 месеца, ИЛИ

•

Компания в ранен стадий, получила инвестиция от фонд за рисков капитал или бизнес ангел през последните 24 месеца, или има подобен инвеститор в
акционерната си структура, ИЛИ

•

Компания ще използва консултант за да навлезе в нов продуктов или географски пазар, където разхода за навлизане (инвестиционен, и др.) е по-висок от 50% от
средния й годишен оборот през последните 5 години, ИЛИ

•

Компанията има официално място в научен, технологичен или иновативен парк, или технологичен клъстер или инкубатор, при всички случаи свързани с развойна
дейност.
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Нашите проекти
• Проектите се извършват чрез одобрени местни консултанти.

• Обикновено продължават средно между 3 и 9 месеца.
• Нашето участие е в размер на 70% от стойността на проекта, платими след успешното му приключване.
• Най-голям интерес от компаниите забелязваме към проекти в организация, маркетинг и управление на качеството.
• Бенефициентите ни са изключително доволни от опростените процедури, гъвкавост при работата на програмата и нисък
документооборот.
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Свържете се с нас!

Лъчезар Ценов
Associate, Подкрепа за малкия бизнес
Група за финансиране и развитие на МСП
Европейска банка за възстановяване и развитие
ул. Московска №17, София 1000, България
T: +359 886 199 099, Е: tsenovl@ebrd.com
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