УКАЗАНИЯ
За изготвяне на Инвестиционна политика и Бизнес план за изпълнение на финансов
инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“ (Гаранционният инструмент),
финансиран със средства по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
▪ Настоящите Указания за съставяне на Инвестиционна политика и Бизнес план („Указания“) са
изготвени във връзка с условията, посочени в документацията за избор на Банка партньор
(„Документацията“)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПОЯСНЕНИЯ
▪ Настоящият Документ е разделен в две обособени секции, а именно Инвестиционна
политика („Инвестиционна политика“) и Бизнес план („Бизнес план“).
▪ По собствена преценка и желание, Кандидатът би могъл да предостави и допълнителна
информация, която счита за съществена и необходима, въпреки че подобна информация не
е изисквана изрично.
▪ ФМФИБ няма формално изискване за обема на Инвестиционната политика и Бизнес плана,
но кандидатите следва да се стремят да представят информацията в кратка и ясна форма.
▪ Документът и неговите приложения се представят в електронна форма, като същите се
подписват от представляващи Кандидата лица или от надлежно упълномощено(и) лице(а)
посредством Квалифициран електронен подпис, освен ако не бъде изрично посочено друго
от страна от ФМФИБ. Документът следва да бъде представен във файлов формат, който
позволява прегледа му от най-общо разпространените програми за тексто-обработка (напр.
docx/doc или pdf).
▪ Голяма по обем информация, представена в табличен вид, следва да бъде подадена във
файлов формат *.xlsx/xls.
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Уредба за изпълнение
▪ Кратка обосновка за интереса на Кандидата да изпълнява Гаранционния инструмент
Опит на Кандидата с финансови инструменти
▪ Кратка информация за опита на участника в изпълнението на финансови инструменти ( в това
число институция, която е предоставила финансовия инструмент, дата на споразумението с
нея, размер на договорения лимит, финансиране и други, както и размера на включените в
гарантирания портфейл кредити, размера на усвоеното финансиране и други, съгласно
спецификата на съответния инструмент)
Целеви крайни получатели
▪ Кратко описание на опита на Кандидата в предоставянето на финансиране за рибарство и
аквакултури.

Указания за подготовка на ИС и БП
Индивидуална гаранция по ПМДР

▪ Представяне на стратегията на Кандидата за генериране на сделки в обхвата на Гаранционния
инструмент.
Приключване на Гаранционния инструмент
▪ Потвърждение от страна на Кандидата, че финансирането ще бъде възстановявано от
погасителни вноски или посредством събирания на вземания по съответно финансиране, а
приключването на Гаранционния инструмент ще бъде в съответствие с приложимите към
него разпоредби.
БИЗНЕС ПЛАН
Механизъм за управление, координация и отчитане изпълнението на Гаранционния
инструмент
▪ Кандидатът описва подхода, който ще се приложи при изпълнението на Гаранционния
инструмент, вкл. нивото на капацитет и опит на ключовите служители в екипа, отговорен за
изпълнението му.
▪ Кандидатът посочва подхода си при прилагането на относимите правила за
държавна/минимална помощ de minimis по Гаранционен инструмент, включително
организацията и контролната среда в тази връзка.
Модел за изпълнение на Инвестиционната политика
▪ Представяне на модела за изпълнение на Инвестиционната политика (т.е. уточняване на
необходимостта от въвеждане на конкретни процедури, правила, контролна среда или
адаптиране/ приспособяване на вече съществуващи и т.н.).
Динамика на финансирането
▪ Кратко представяне на допусканията за финансирането, което ще бъде предлагано,
посредством Гаранционния инструмент (в това число сегмент и очакван брой крайни
получатели).
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