CIP Програма на ЕУ за поддршка на конкурентноста и
иновациите
CIP прпграмата www.ec.europa.eu/cip е наменета за малите и средни претпријатија. Таа финансиски ппддржува
инпвативни активнпсти, вклушувајки екп-инпвации и пбезбедува пристап дп финасии и ппддрщка на бизнис-сектпрт
вп регипнпт. Оваа прпграма пспбенп ппддржува имплементација на инфпрмациска и кпмуникациска технплпгија и
ппмага за развпј на инфпрматишкптп ппщтествп. Истп така, прпмпвира кпристеое на пбнпвливи извпри на енергија
и енергетска ефикаснпст. Прпграмата трае дп 2013 гпдина, а вкупнипт бучет за перипдпт 2007-2013 изнесува 3621
млн. Евра.

CIP прпграмата е спставена пд три регипнални прпграми:

Прпграма за претприемнищтвп и инпвации (EIP

Прпграма за ппддрщка на инфрпрматишки и кпмуникациски прпграми (ICT

Прпграма за интелигентна енергија (IEE

ЕДИФ Фондот Enterprise Development and Innovation Facility e финансиски инструмент кпи се имплементирани
преку Еврппскипт Инвестиципнен Фпнд (EIF), а ппкриваат разлишни пптреби, вп зависнпст пд степенпт на развпј на
малите бизниси.

Поддршка за иновативни претпријатија со висок раст (GIF)

Претпријатиетп кпе сака да кпнкурира треба да кпнтактира сп фпндпвите кпи имаат пптпищанп дпгпвпр сп EIF.
Листата на фпндпви е дпстапна преку web-сајтпт на CIP (ec.europa.eu/cip - пристап дп финансии (Access to Finance)).
Фпндпвите дпнесуваат инвестиципни пдлуки врз база на кпмерцијални критериуми.

Гаранции: (SMEG)

Оваа прпграма пбезбедува кредитни гаранции за ппттикнуваое на банките при даваое кредити на малите и
средни претпријатија, вклушувајки микрпкредити и среднп финансираое преку намалуваое на банкарскипт ризик.

Претпријатиетп кпе сака да кпнкурира треба да кпнтактира сп фпндпвите кпи имаат пптпищанп дпгпвпр сп EIF.

Кој има право да конкурира?

За да прпверите дали имате правп да кпнкурирате, треба да ги испплните услпвите кпи се дефинирани вп CIP
прпграмата пд страна на Еврппската Кпмисија. Именп:

1. Претпријатие со помалку од 250 вработени
2. Обрт помал од 50 млн. Евра или тековен биланс помал од 43 млн. Евра
3. Бизнисот на претпријатието да се смета за мало или средно претпријатие според ЕУ
регулативите, кои се достапни на web-сајтот:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

