
 
Podpora za mala in srednja podjetja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih:
Komisija in Evropski investicijski sklad uvajata novo jamstveno shemo
 
Bruselj, 30. junija 2016 

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija in Evropski investicijski sklad (EIS) sta danes uvedla jamstveno pobudo
za podporo malim in srednjim podjetjem (MSP) v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih prek
finančnih institucij v vrednosti 121 milijonov €. V okviru te sheme naj bi bilo v prihodnjih
šestih letih zagotovljenih več kot 600 milijonov € bančnih posojil.

Današnja pobuda skladu EIS omogoča brezplačno zagotavljanje jamstev in posrednih osebnih jamstev
izbranim finančnim posrednikom, da bodo lahko podjetnikom na kulturnih in ustvarjalnih področjih
ponudili več posojil. Poslovne banke in banke, ki poslujejo na drobno, spodbujevalne banke in drugi
finančni posredniki, ki bodo izkoristili jamstvo v vrednosti 121 milijonov €, bodo podprli več kot deset
tisoč MSP z najrazličnejših področij: od avdiovizualnega področja (vključno s filmom, televizijo,
animacijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami) do festivalov, glasbe, literature, arhitekture,
arhivov, knjižnic in muzejev, umetnostnih obrti, kulturne dediščine, oblikovanja, uprizoritvenih
umetnosti, založništva, radia in vizualnih umetnosti.

Finančni instrument, vzpostavljen v okviru glavnega programa EU za kulturne in ustvarjalne sektorje
Ustvarjalna Evropa, bo v imenu Komisije upravljal sklad EIS. Evropska MSP naj bi ga lahko začela
uporabljati že konec tega leta.

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger je pozdravil današnjo pobudo:
„Ustvarjalni ljudje in podjetja morajo eksperimentirati in tvegati za uspeh, v korist naše družbe in
gospodarstva. Pomagamo jim, da lahko pridobijo bančna posojila, ki bi jim bila sicer nedostopna.“

Namestnik izvršnega direktorja sklada EIS Roger Havenith pa je povedal: „Pomoč podjetjem, da se
lahko razširijo in dostopajo do tržnih finančnih rešitev, je pomemben del programa Komisije.
Zagotavljanje zavarovanja pred kreditnim tveganjem in krepitev zmogljivosti za ponudnike financiranja
sta ključna dejavnika za podporo MSP v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Jamstveni instrument za
kulturne in ustvarjalne sektorje, ki ga danes podpisujemo, bo podpiral MSP na raznovrstnih področjih –
od filma in festivalov do glasbe in muzejev – po vsej Evropi pri njihovem zagonu in razvoju.“

Ustvarjalni in kulturni sektorji zajemajo več kot 7 milijonov delovnih mest v EU in 4,2 % BDP EU (vir).
Dostop teh sektorjev do financiranja je lahko otežen, predvsem zaradi nematerialne narave njihovih
sredstev in zavarovanja s premoženjem, omejene velikosti trga, negotovosti povpraševanja ter
pomanjkanja strokovnega znanja finančnih posrednikov pri upoštevanju posebnosti sektorjev.
Novi jamstveni instrument za kulturne in ustvarjalne sektorje vključuje dejavnosti krepitve zmogljivosti
za finančne posrednike, ki jim bo tako zagotovljeno posebno strokovno znanje o ključnih elementih teh
sektorjev (npr. posebnih poslovnih modelih in oceni kreditnega tveganja v teh sektorjih). Za krepitev
zmogljivosti naj bi bili zadolženi izvajalci (npr. svetovalno podjetje, specializirano za kulturne in
ustvarjalne sektorje), ki jih bo izbral sklad EIS na podlagi odprtega javnega razpisa za zbiranje
ponudb. Takšno usposabljanje bo za finančne posrednike brezplačno.

V prihodnjih dneh bo sklad EIS objavil razpis za prijavo interesa, na katerega se bodo lahko prijavile
upravičene finančne institucije (banke, jamstvene ustanove, skladi itd.). Po temeljitem izbirnem
postopku bo sklad EIS izbral finančne posrednike, ki bodo potem lahko MSP v ciljnih sektorjih dali na
voljo nova sredstva. Finančni posredniki bodo morali temeljito poročati o finančnih produktih, ki jih
bodo predlagali MSP, in njihovi uporabi.

Današnja pobuda je del prizadevanj Komisije za spodbujanje naložb ter pametnejšo uporabo novih in
obstoječih finančnih virov, kar je cilj naložbenega načrta za Evropo. Prav tako dopolnjuje prizadevanja
v okviru strategije za digitalni enotni trg, ki so usmerjena v vzpostavitev ugodnega okolja za kulturne
in ustvarjalne sektorje ter zlasti manjša podjetja za njihovo uspešno poslovanje v digitalni dobi.

O skladu EIS
Osrednja naloga Evropskega investicijskega sklada (EIS) je podpiranje evropskih mikro, malih in
srednjih podjetij z olajšanjem dostopa do financiranja. Sklad EIS oblikuje in razvija tvegani kapital in
kapital za rast, jamstva ter mikrofinančne instrumente, ki so namenjeni posebej temu segmentu trga.
V tej vlogi sklad EIS prispeva k ciljem EU v podporo inovacijam, raziskavam in razvoju, podjetništvu,
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rasti ter zaposlovanju.

O jamstvenem instrumentu za kulturne in ustvarjalne sektorje ter Ustvarjalni Evropi
Ta novi finančni instrument, ki je bil vzpostavljen v okviru medsektorskega sklopa programa
Ustvarjalna Evropa, je prvi instrument s tako širokim področjem uporabe v kulturnih in ustvarjalnih
sektorjih. Sledi istemu cilju kot sklop za MSP Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki je
osrednji del naložbenega načrta za Evropo: povečanju posojil za MSP, da bi lahko razvijala svojo
dejavnost.

Ustvarjalna Evropa je 7-letni program, ki poteka v obdobju 2014–2 020 in je namenjen podpiranju
akterjev na ustvarjalnih in kulturnih področjih. Njegov proračun za celotno obdobje znaša
1,46 milijarde €. Zajema program MEDIA, ki zagotavlja pomoč za razvoj in distribucijo evropskih
avdiovizualnih del, program Kultura, ki podpira pobude kulturnega sektorja, na primer za spodbujanje
čezmejnega sodelovanja in literarnega prevajanja, ter medsektorski sklop. Cilj programa Ustvarjalna
Evropa je spodbujati kulturno raznolikost, kroženje evropske kulture in ustvarjalnosti ter krepiti
konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Več informacij
Vprašanja in odgovori

Kontakti za stike z mediji:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti
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