ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ: ДЯЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ

28.06.2022 г.

Мотивите за използването
на финансови
инструменти
оформят
механизъм
МОТИВИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
ОФОРМЯТ
МЕХАНИЗЪМ
НА
на самоподсилване. ЕС също настоява за тяхното прилагане
САМОПОДСИЛВАНЕ

Преодоляване
на пазарната
неефективност
Насърчаване на
бизнес и
фискална
дисциплина

Насърчаване на
растежа и
иновациите

ОБОСНОВКА НА
ФИНАНСОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ
Привличане на
частни средства
за увеличаване
на ефекта от
интервенцията

Комбинация на
публична и
частна
експертиза
Рециклиране на
ограничените
публични
средства

УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХA Е КОМБИНАЦИЯТА МЕЖДУ ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ, ЧАСТЕН РЕСУРС И КОМПЕТЕНЦИИ
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МОБИЛИЗИРАНЕ
НА ПУБЛИЧНИ
И ЧАСТНИ
ЗА ПОСТИГАНЕТО
НА ЦЕЛИ
И ПОЛИТИКИ
ЧРЕЗ
Фонд
на фондовете
се стремиСРЕДСТВА
да мобилизира
публични и частни
средства
за

постиганетоРЕШЕНИЯ
на цели и политики чрез пазарно ориентирани решения
ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ
ОГРАНИЧЕНИ СЪДРУЖНИЦИ НА ФнФ
МЕНИДЖМЪНТ

ПРОДУКТИ

ЛИВЪРИДЖ

ПАЗАРНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Международни
финансови
институции

Фондове за рисков
капитал

Гаранции и
кредитиране със
споделен риск

Банки и
микрофинансиращи
предприятия

Частни
инвеститори

Дългови фондове
за общинска
инфраструктура

Безвъзмездни
средства за
инвестиции,
субсидии и помощ

Фонд мениджъри

ИНВЕСТИЦИОННО ПОРТФОЛИО
Стартъпи, МСП и
големи компании

Общини и
общински
дружества

Социални
предприятия и
предприемачи в
неравностойно
положение

Земеделски
производители,
селски МСП и
рибарство
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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020 Г. (МЛН. ЛВ.)

1.2 М лв. текущ
ресурс
ОКОЛНА СРЕДА

8 мандата

15 Финансови
инструмента

ГРАДСКО/ СЕЛСКО РАЗВИТИЕ

28 споразумения
за предлагане на
пазара

ФИНАНСИРАНЕ НА МСП

21 финансови
посредника
СОЦИАЛНА ИКОНОМИКИА

ДЯЛОВО
И КВАЗИ-ДЯЛОВО
ФИНАНСИРАНЕ
ФИНАНСОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ
- ПРЕДИМСТВА

▪ Пет фонда за дялово и квази-дялово финансиране
▪ Отделен ресурс за предприятия, пострадали от
Covid-19 при специални условия
▪ Покриват целия цикъл от развитието на
компаниите
▪ Прилежащи акселераторски програми и
менторска подкрепа
▪ Близо 170 подкрепени МСП към края на Q1 2022

ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Дялова/квази-дялова
инвестиция
€ 800,000

Vitosha Venture е водещ
инвеститор в рунд от
€1 600,000 за производство
на „умни“ електрически
велосипеди

Дялова инвестиция
Дялова инвестиция
€ 1,000,000
€ 790,000

Инвестиция в лаборатория за
храни и зърнени и
маслодайни култури за
оборудване, софтуер и
акредитация по ISO 17025

Дялова инвестиция

Дялова инвестиция

€ 500,000

€ 200,000

Innovation Capital подкрепи
създаването на отворена
банкова платформа,
лицензирана от БНБ

Софтуерни роботи,
управлявани от изкуствен
интелект

Дялова инвестиция

Дялова/квази-дялова
инвестиция

€ 1,500,000

€ 150,000

NV3 подкрепи
разработването на нова
платформа за създаване на
платформи за електронна
търговия с първоначална
инвестиция от € 500,000 и
две последващи инвестиции
от € 250,000 всяка

NV3 и Morningside Hill
обединиха усилията си, за да
подкрепят една от найразвилите се напоследък
агротехнологична компания

Дялова инвестиция

Дялова инвестиция

Дялова инвестиция

€ 500,000
Vitosha Venture подкрепи
развитието на
научноизследователска и
развойна лаборатория и
производствени
възможности за пробиотични
култури и хранителни
добавки

€ 1,500,000
Morningside Hill поведе
инвестиционен кръг от €
1,800, 000 в подкрепа на
създаването на 3D
съдържание чрез
използване на високи
технологии за виртуална
реалност

€600,000

Истински пробив в
технологичния трансфер MYX
разработва решение за
дигитални близнаци заедно
със Софийския университет

Проектиране и разработка на
хибридни мултироторни
VTOL самолети за пътнически
и товарни превози

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

ОКОЛНА
СРЕДА

▪ Инвестиции в развитието на кръгова икономика
▪ Финансиране на ВиК сектора
▪ Подкрепа за покупка на електромобилност

РЕГИОНИ

▪ Подобряване на градската среда
▪ Финансиране на енергийна ефективност
▪ Развитие на интермодален транспорт

БИЗНЕС

▪ Ново поколение фондове за ускоряване и начален капитал
▪ Рисково финансиране дигитализация и иновации
▪ Финансиране на развитието на индустриални зони

СОЦИАЛНА
ИКОНОМИКА

▪ Развитие на социалното предприемачество
▪ Подобряване на работната среда
▪ Подкрепа за студенти и преподаватели

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

П1 „Иновации и растеж“
€ 356,94 М
СЦ (i) Развитие и
засилване на
капацитета за
научни изследвания
и иновации и на
въвеждането на
модерни
технологии

Дялов фонд
„Иновации в
предприятията“
€ 27,61 M

Дългов ФИ за
рисково
финансиране за
иновации
€ 40,38 M

СЦ (ii) Усвояване на
ползите от
цифровизация на
гражданите,
дружествата,
изследователските
организации и
публичните органи
Nurture I4.0
Дялов фонд
комбиниран с БФП €
38,92 M
Achieve I4.0
Дялов фонд
комбиниран с БФП
€ 31,1 M
Enable I4.0 ФИ за
рисков дълг
комбиниран с БФП
€ 36,5 М

Expand I4.0
ФИ за гаранции
€ 35,95 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

П2 „Кръгова икономика“
€ 288,68 M
СЦ (i) Насърчаване на
енергийната
ефективност и
намаляване на
емисиите парникови
газове

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

€ 133,26 M

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

Дългов ФИ
за заеми и
гаранции за
ресурсна
ефективност в
предприятията
комбиниран с БФП
€ 155,43 M

M

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ: 1 821 ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ КЪМ КРАЯ НА Q1 2022
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