ПОКАНА
За участие в процедура за избор на Банки партньори във връзка с изпълнение на финансов
инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“, финансиран със средства по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

В отговор на съществуващия към момента затруднен достъп на бизнеса до финансиране в сектор
„Рибарство“, в това число при отчитане както на намалената готовност на банките да подкрепят
подобни проекти, така и на преобладаващата тенденция на обезсърчаване на предприятията,
поради отказ на финансиране, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
(ФМФИБ), представя на Вашето внимание финансов инструмент „Индивидуална гаранция по
ПМДР 2014-2020“ (Гаранционният инструмент), финансиран със средства по Програма за морско
дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).
Гаранционният инструмент цели да улесни достъпа до кредити за устойчиви и жизнеспособни
предприятия, изпълняващи допустими проекти, в съответствие с изисквания по ПМДР. В тази
връзка ФМФИБ ще предостави на разположение на всички банки с валиден банков лиценз,
отговарящи на специфичните изисквания на чл.7 от Делегиран регламент (ЕС) 480/ 2014 и които
са заинтересовани от участие съответно възможност да изпълняват текущия инструмент.
Дейностите, свързани с Гаранционния инструмент се извършват в съответствие с договорите,
които се сключват между ФМФИБ и Банката партньор (Рамково гаранционно споразумение) въз
основа на Споразумение за индивидуална гаранция, с която ФМФИБ ще поеме до 80% от
кредитния риск на ниво индивидуален допустим кредит.
Гаранционният инструмент ще облекчи затрудненията на потенциалните кредитополучатели
при достъп до финансиране, поради невъзможността да предоставят достатъчно обезпечения и
същевременно ще адресира повишения риск, с който финансиращите институции оценяват тях
и проектите им.
Помощта по Гаранционният инструмент се предоставя в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕС) 508/2014 и Регламент (ЕС) 1388/2014, а за дейности извън сектор „Рибарство и
аквакултури“ съгласно Разпоредбите на Регламент (ЕС) 1407/2013 (De minimis) на Комисията от
18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
Заинтересованите страни, които желаят да подадат Заявления за участие
(https://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/61), следва да се запознаят с параметрите и условията
на Гаранционния инструмент в следните документи, налични на същия линк:
▪

Спецификация на Гаранционния инструмент;

▪

Указания за участие;

▪

Гаранционно споразумение образец;

▪

Указания за изготвяне на Инвестиционна Политика и Бизнес План;

▪

Искане за поемане на гаранционен ангажимент.

Крайният срок за кандидатстване е до 18:00 ч. на 31.03.2023 г. В тази връзка кредитните
институции могат да подават Искания за поемане на гаранционен ангажимент до изтичане на
срока в предходното изречение, както след сключване на Рамково гаранционно споразумение с
избрана за изпълнение Банка партньор, така и едновременно с подаване на заявление за

участие в Процедурата. Сключване на Споразумение за индивидуална гаранция ще може да
бъде осъществено едва след или едновременно със подписване на Рамково гаранционно
споразумение с избрани, по смисъла на настоящата Процедура, Банки партньори (моля вижте
Указанията за участие, на принципа „Първи по ред, първи по право” до изчерпване на средствата
от Бюджета на финансовия инструмент.
Срокът за кандидатстване може да бъде удължен до 31.12.2023 г. по преценка на ФМФИБ и въз
основа на допълнително обявление, при спазване на посочените по-горе принципи и ред.
Заявленията и придружаващата информация, както и Искания за поемане на гаранционен
ангажимент, преди подписване на Рамково гаранционно споразумение следва да бъдат
изпращани на следния електронен адрес: pmdr_guarantee@fmfib.bg
За повече информация и съдействие по отношение на кандидатстването и програмата се
обръщайте към електронен адрес pmdr_guarantee@fmfib.bg и на телефон +359 2 801 40 50.

