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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМАТА
InvestEU?
Програмата InvestEU ще обедини под един покрив множеството финансови инструменти на ЕС, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU
Комисията ще даде допълнителен тласък на инвестициите, иновациите и създаването на работни места, което се
очаква да доведе до 650 милиарда евро допълнителни инвестиции.
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Условията за инвестиции в Европа са се подобрили
след стартирането на плана „Юнкер“ през 2014 г.
благодарение на по-благоприятната икономическа ситуация и публичните намеси, като например
Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ), който стои в основата на плана „Юнкер“.
Въпреки това в Европа все още има значителен недостиг на инвестиции.

ИНВЕСТИЦИИ В ЕС-28 (% ОТ БВП)

КАКВО ЩЕ ВКЛЮЧВА
ПРОГРАМАТА InvestEU?

ФОНД InvestEU
Мобилизиране на публични
и частни инвестиции чрез
използване на гаранции от
бюджета на ЕС.

КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР
InvestEU
Предоставяне на технически
консултации по инвестиционните
проекти, за които се търси
финансиране.

Source: AMECO and ECFIN calculations

ПОРТАЛ InvestEU
Леснодостъпна база данни,
обединяваща проекти
и инвеститори.

КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ФОНДЪТ InvestEU?
ПРОГНОЗНА ОБЩА ГАРАНЦИЯ
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БЮДЖЕТ НА ЕС
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ГАРАНЦИЯ ОТ БЮЖЕТА НА ЕС

38 милиарда евро

Малки и средни предприятия  

ПРОГНОЗНИ РЕСУРСИ НА
ФИНАНСИРАЩИТЕ ПАРТНЬОРИ

650 милиарда

ПРИВЛИЧАНЕ
НА ЧАСТНИ
И ПУБЛИЧНИ
ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ

650 милиарда евро

9,5 милиарда евро

Социални инвестиции и умения  

Научни изследвания и иновации  

Устойчива инфраструктура

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ
ПРОГРАМАТА InvestEU?
Опростено и рационализирано инвестиционно подпомагане. Само един набор от правила и процедури
и един консултационен център за контакт. InvestEU ще събере под един покрив всички изброени програми за
финансиране:

2014-2020

> Капиталов механизъм за растеж
по COSME

> Механизъм за гарантиране на
студентски заеми
> Механизъм за гарантиране
за секторите на културата
и творчеството

2021-2027

УСТОЙЧИВА
ИНФРАСТРУКТУРА

>
>
>

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ИНОВАЦИИ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ
И УМЕНИЯ

Разгръщане на успешния модел на плана „Юнкер“. Чрез използване на гаранции от бюджета на ЕС за
привличане на други инвеститори фондът InvestEU ще увеличи допълнително потенциала на ЕС за подпомагане
на инвестициите.
Повишаване на ефекта от средствата от ЕС. Използването на гаранция от бюджета на ЕС може да спомогне
за увеличаване на въздействието на публичните средства. Очаква се между 2021 г. и 2027 г. InvestEU да
мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 650 милиарда евро.
Подпомагане на държавите членки за по-ефективно оползотворяване на средствата, които получават
от ЕС. Държавите членки ще могат да насочват към бюджетната гаранция на InvestEU част от разпределените
им средства по линия на фондовете по политиката на сближаване, като по този начин те ще разполагат с още
по-голяма гъвкавост.
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> Механизъм за гарантиране на
заеми по COSME

> Компонент на EaSI за гаранции
за микрофинансиране и социално
предприемачество

doi:10.2765/456469
doi:10.2765/009425

> Капиталов инструмент по МСЕ

> Компонент на EaSI в областта
на инвестициите за изграждане на
капацитет

ISBN 978-92-79-86526-8
ISBN 978-92-79-86542-8

> Дългов инструмент по МСЕ

> Капиталов механизъм по
InnovFin
> Гаранционен механизъм за МСП
по InnovFin
> Инструмент за кредитни
услуги по InnovFin за научни
изследования и иновации
> Инструмент за частно
финансиране за енергийна
ефективност
> Инструмент за финансиране на
природен капитал
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> Европейски фонд за
стратегически инвестиции

