
COSME

финансови инструменти



COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията 
и на малките и средните предприятия (МСП). Значителна част от 
средствата по COSME е насочена към финансовите инструменти, 
управлявани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в рамките 
на мандата на Европейската комисия.

Финансовите инструменти по COSME имат за цел подобряване 
на достъпа до финансиране за МСП и насърчаване на 
конкурентоспособността на европейските предприятия. Финансовите 
инструменти по COSME обхващат периода от 2014 до 2020 г. и 
имат бюджет от 1,3 милиарда евро. ЕИФ има за цел да подобри 
достъпа до финансиране за МСП чрез избрани финансови 
посредници  – включително местни финансови институции 
или фондове за дялово участие, избрани от ЕИФ чрез покана за 
изразяване на интерес. Финансовите инструменти са финансирани от 
Европейския съюз в рамките на COSME.

Какво е COSME?

Какви финансови инструменти предлага ЕИФ на 
финансовите посредници по COSME?

В рамките на COSME ЕИФ предлага на финансовите посредници два 
различни финансови инструмента:

 ■  Капиталов механизъм за растеж (КМР) 

 ■ Механизъм за гарантиране на заеми (МГЗ)



Кои предприятия подкрепя COSME?

Към кои държави е насочена COSME?

Програмата COSME е създадена в подкрепа на малките и 
средните предприятия (МСП), които играят ключова роля в 
създаването на растеж и заетост, но са изправени пред трудности при 
достъпа до финансиране. 

Чрез избраните финансови посредници ЕИФ осигурява рисков капитал 
за финансиране на МСП, което им позволява да достигнат до следващ 
етап на развитие. 

Въпреки че програмата не акцентира върху определен сектор, 
потенциалните целеви предприятия не трябва да извършват дейност 
в секторите, ограничени от ЕИФ. 

Чрез избраните финансови посредници финансирането по COSME 
е насочено към МСП, които са установени и упражняват дейност в 
държавите — членки на Европейския съюз, както и в Исландия и 
Черна гора. 

Други държави също могат да бъдат включени в обхвата на COSME; 
актуална информация можете да намерите на уебсайта на Европейската 
комисия. 



Как функционира МГЗ?

Кои финансови институции могат да станат 
посредници по МГЗ по COSME?

Чрез МГЗ по COSME ЕИФ предоставя преки и насрещни гаранции на 
избрани финансови посредници (напр. гаранционни институции, банки, 
лизингови компании), за да ги насърчи да предоставят заеми и лизинги 
на МСП, които те иначе не биха подкрепили. Тъй като гаранциите по 
COSME водят до споделяне на риска, те позволяват на финансовите 
посредници да разширят обхвата от МСП и видовете операции, които 
те могат да финансират. 

С помощта на МГЗ ЕИФ предлага и гаранции за секюритизацията 
на портфейлите с дългово финансиране на МСП, с цел да се даде 
възможност на финансовите посредници да генерират нови портфейли 
от дългово финансиране за МСП.

МГЗ е наследник на механизма за гарантиране по отношение на  
МСП (ГМСП), който беше приложен успешно по Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) през програмния период 
2007—2013 г.

Механизъм за гарантиране на заеми (МГЗ)

Финансови или кредитни институции или кредитни (дългови) фондове, 
надлежно лицензирани да извършват дейности по отпускане на 
заеми или лизинг (или, в случая с насрещните гаранции: гаранционни 
схеми, гаранционни институции или други кредитни или финансови 
институции, които са надлежно лицензирани да издават гаранции).



Как се избират финансовите посредници?

Какви са ползите за посредника?

Как се кандидатства по МГЗ?

Механизъм за гарантиране на заеми (МГЗ)

ЕИФ подбира посредници след извършване на обстойна надлежна 
проверка въз основа на установени критерии за подбор, 
включително финансовата стабилност, капацитета за финансиране, 
оперативния капацитет и очаквано въздействие (напр. размер и 
географски обхват). 

В зависимост от естеството и стратегията на всяка институция 
съществуват различни ползи от придобиването на статут на посредник 
по COSME, включително увеличаването на обема на отпусканите 
заеми и възможността за привличане на нови клиенти. COSME 
осигурява на финансовия посредник висока степен на автономност, 
като му предоставя всички правомощия върху решенията за отпускане 
на кредити, обслужването им и др.

Кандидатите могат да посетят уебсайта на ЕИФ, да прочетат поканата 
за изразяване на интерес и да свалят заявлението на следния адрес: 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/
cosme-loan-facility-growth/index.htm. 

Заявления могат да се подават по всяко време, но най-късно до 30 
септември 2020 г. ЕИФ подбира посредници постоянно след надлежна 
проверка.



Капиталов механизъм за растеж (КМР)

Как функционира КМР?

Какви финансови институции могат да станат 
посредници по КМР?

Чрез КМР по COSME ЕИФ инвестира в избрани фондове за рисков 
капитал и дялово участие – в качеството им на финансови посредници 
– които осигуряват финансиране за МСП обикновено по време на 
разширяването и растежа им. В избрания финансов посредник могат 
да бъдат инвестирани до 30 млн. евро, които не трябва да надвишават 
25 % от общия размер на поетите задължения при всяко затваряне на 
фонда. ЕИФ обикновено участва в първото затваряне на избрания фонд. 

Управителите на фондове са задължени да работят независимо и на 
търговски принцип, като поемат ангажимент да инвестират в МСП с най-
голям потенциал за растеж. 

Капиталовият механизъм за растеж (КМР) е наследник на Механизма 
за висок растеж и иновации на МСП (GIF 2) по Рамковата програма 
за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), прилагана през периода 
2007—2013 г.

За да стане финансов посредник, фондът трябва да отговаря на 
определени условия, сред които: 

 ■ да бъде установен в държава, участваща в Програма COSME; 

 ■  да предоставя дългосрочно финансиране под формата на капиталови 
и/ или квазикапиталови инструменти; 



Кандидатите могат да посетят уебсайта на ЕИФ, да прочетат поканата 
за изразяване на интерес и да свалят заявлението на следния адрес:  
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/
cosme_efg/index.htm 

Заявления могат да се подават по всяко време, но най-късно 
до 30  септември 2020 г. и да се изпращат на електронен адрес:  
cosme.efg@eif.org. ЕИФ подбира посредници след надлежна проверка  
на икономическото и правно състояние на кандидата. 

Заинтересованите финансови посредници могат да намерят 
информация относно работата с Европейския инвестиционен фонд на 
неговия уебсайт на адрес:

www.eif.org

Капиталов механизъм за растеж (КМР)

Как се кандидатства за КМР по COSME?

 ■  да се ангажира да инвестира най-малко 50 % от инвестираните 
средства в МСП, които се намират във фазата на разширяване 
и растеж съгласно приложимото законодателство и които са 
установени и извършват дейност в една или повече държави — 
членки на ЕС, и държавите, участващи в COSME;

 ■  да извършва дейности, които не нарушават етичните принципи и 
не противоречат на ограниченията, наложени от ЕИФ по отношение 
на някои сектори. 

Допълнителни изисквания са описани в поканата за изразяване на 
интерес. 



Европейски инвестиционен фонд

37B, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3   (+352) 24 851
www.eif.org

Информация за предприятията — как да се получи достъп до 
финансиране от ЕС 

Предприятията могат да се обръщат към избрани финансови  
институции в своите държави, за да получат достъп  
до финансиране от ЕС: 

www.access2finance.eu
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