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JEREMIE
Jauns ES struktūrfondu izmantošanas veids, kas veicina MVU pieeju 

finansējumam ar līdzdalības fondu starpniecību.

Kas ir JEREMIE?

JEREMIE iniciatīva (“Eiropas apvienotie resursi maza-
jiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem”) piedāvā ES 
dalībvalstīm iespēju ar valsts vai reģionālo vadošo ies-
tāžu starpniecību izmantot daļu no Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfondiem, lai nodrošinātu maziem un vidē-
jiem uzņēmumiem (MVU)1 pašu kapitāla finansējumu, 
aizdevumus vai garantijas ar līdzdalības fonda starp-
niecību, kas investē vairākos finanšu instrumentos un 
atkārtoti iegulda atmaksātos līdzekļus.

Šo iniciatīvu izstrādāja Eiropas Komisija (EK) un Eiropas 
Investīciju fonds (EIF), kas ietilpst Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) grupas sastāvā.

Kas var pieteikties?

Tā kā līdzdalības fonds ietver vairākus finanšu instru-
mentus, JEREMIE finansējumam piesakās finanšu starp-
nieki, nevis tieši MVU.

JEREMIE līdzdalības fonds finanšu starpniekiem piedāvā 
MVU paredzētus finanšu instrumentus, ieskaitot garanti-
jas, saistītās garantijas un pretgarantijas, pašu kapitāla 
garantijas, (mikro) aizdevumus, aktīviem segtu vērtspa-
pīru izdošanu (“securitisation”), riska kapitālu, “biznesa 
eņģeļu” līdzfinansējuma fondus, kā arī ieguldījumus teh-
noloģiju nodošanas fondos. Šie finanšu starpnieki sniedz 
MVU (gala saņēmējiem) aizdevumus un nodrošina līdz-
dalību pašu kapitālā. JEREMIE ietvaros MVU netiks 
nodrošinātas dotācijas.

Pirms JEREMIE finansēšanas līguma parakstīšanas starp 
EIF un ES dalībvalsts valdību vai reģionālo pašvaldību 
līdzdalības fonds izstrādā ieguldījumu stratēģiju. Valsts 
vai reģionālās iestādes ieskaita JEREMIE bankas kontā 
JEREMIE piešķirtos līdzekļus, tiek izziņots uzaicinājums 
iesniegt pieteikumus, un rūpīga izpētes procesa rezul-
tātā tiek veikta finanšu starpnieku atlase. Lēmuma pie-
ņemšanas procesā piedalās ieguldījumu padome.

1   Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003. gadā ieteikto definīciju MVU ir mikro-
uzņēmumi, mazi un vidēji uzņēmumi, kuros ir mazāk par 250 darbinie-
kiem, maksimālais apgrozījums ir 50 miljoni eiro vai bilances kopsumma 
nepārsniedz 43 miljonus eiro.
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2006. gada sākumā EK (Reģionālās politikas ģenerāldi-
rektorāts) un EIF apvienoja spēkus, lai sagatavotos šīs 
jaunās iniciatīvas ieviešanai. EIF izveidoja JEREMIE 
grupu, kurai tika noteikti trīs mērķi:

 •  novērtēt pieprasījumu un piedāvājumu finanšu inže-
nierijas jomā un noteikt MVU finanšu tirgus nepilnī-
bas reģionos un dalībvalstīs, veicot JEREMIE novērtē-
šanas pētījumus – nepilnību analīzes;

ES dalībvalstis īsteno JEREMIE iniciatīvu, dibinot līdz-
dalības fondu, ko finansē no tām piešķirtiem struk-
tūrfondu līdzekļiem. Līdzdalības fondu var pārvaldīt 
EIF vai citas finanšu iestādes saskaņā ar piemēroja-
miem ES struktūrfondu tiesību aktiem (EK Regula Nr. 
1083/2006 un Īstenošanas regula Nr. 1828/2006).

Vadošās iestādes var piešķirt pārvaldīšanas tiesības 
EIF vai valsts iestādei, kā arī konkursa kārtībā izvēlo-
ties finanšu iestādi, ar kuru tiek noslēgts pakalpo-
jumu līgums.

Tādējādi vadošās iestādes var deleģēt profesionālām 
organizācijām kādus no JEREMIE ieviešanai nepie-
ciešamajiem uzdevumiem – piemēram, konkrētu kri-
tēriju noteikšanu ieguldījumu veikšanai, darbību 
novērtēšanu un rekomendēšanu, vienošanos par 
līgumsaistībām, līdzdalības fonda darbības uzrau-
dzību un pārskatu sniegšanu.

Līdzdalības fondus var veidot kā atsevišķu finanšu 
bloku, kuru vadošās iestādes vārdā pārvalda līdzdalī-

bas fonda pārvaldītājs, vai arī kā patstāvīgu juridisku 
personu (īpašam nolūkam dibināta sabiedrība (Spe-
cial Purpose Vehicle, SPV)). Juridiskās formas izvēle 
lielā mērā ir atkarīga no konkrētā JEREMIE līdzdalī-
bas fonda sarežģītības un no attiecīgā valsts tiesiskā 
regulējuma.

Ar ieguldījumu padomes starpniecību vadošā ies-
tāde (kas pārvalda ES struktūrfondus) var ietekmēt 
līdzdalības fonda stratēģiju un lēmumu pieņemša-
nas procesu.

Līdzdalības fonds darbojas kā fonds, kas ietver vairā-
kus finanšu instrumentus, un īstenos sadarbību ar 
daudzām dažādām vietējām MVU finanšu iestādēm, 
piemēram, MVU finansējuma pārvaldītājiem, riska 
kapitāla fondiem, aizdevumu fondiem, tehnoloģiju 
pārneses organizācijām, mikrofinansējuma sniedzē-
jiem, bankām un garantiju fondiem. Līdzekļi, kas ar 
līdzdalības fondu starpniecību kļūs pieejami šīm 
finanšu iestādēm, tiks izmantoti MVU dibināšanas un 
attīstības finansēšanai.

Kas ir JEREMIE līdzdalības fonds?

Sagatavošanās JEREMIE ieviešanai: novērtēšanas fāze 
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 • palīdzēt vadošajām iestādēm kohēzijas politikas plā-
nošanas posmā;

 • konsultēt vadošās iestādes par praktisku pasākumu 
veikšanu JEREMIE līdzdalības fonda ieviešanai.

Izmantojot vienotu novērtēšanas metodiku, EIF ir veicis 
55 tirgus nepilnību analīzes tām ES dalībvalstīm un 
reģioniem, kuri ir ieinteresēti JEREMIE īstenošanā.

Eiropas Komisija ir publicējusi JEREMIE novērtēšanas pētī-
jumu kopsavilkumus, un tie ir atrodami tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jere-
mie_en.htm.

Kādi ir JEREMIE izmantošanas 
ieguvumi? 

Galvenie ieguvumi ir šādi:

 • pielāgošanās iespējas: pēc iemaksas JEREMIE līdz-
dalības fondā iespējams saņemt tūlītēju starpposma 
maksājumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
un Eiropas Sociālā fonda2, tādējādi nodrošinot vado-
šajām iestādēm lielāku elastību šo līdzekļu izmanto-
šanā; struktūrfondu iemaksas līdzdalības fondos ir 
jāiegulda MVU līdz 2015. gadam;

 • ieguvumi no portfeļa pieejas: līdzdalības fonds 
varēs bez ierobežojumiem pārdalīt līdzekļus dažā-
diem finanšu produktiem atkarībā no faktiskā pie-
prasījuma izmaiņām. Līdzdalības fonda pieeja ļaus 
diversificēt riskus un gaidāmos ieņēmumus;

 • fondu atkārtota izmantošana: līdzdalības fonds 
paredz līdzekļu apgrozīšanu, saņemot atpakaļ mak-
sājumus no finanšu starpniekiem, lai veiktu turpmā-
kus ieguldījumus MVU sektorā. Tas padara ar ES 
struktūrfondu starpniecību nodrošināto atbalstu 
MVU ilgtspējīgāku salīdzinājumā ar pieeju, kad tiek 
izmantotas tikai dotācijas;

 • līdzekļu piesaistīšana: nozīmīga JEREMIE priekšro-
cība ir tā potenciālās iespējas iesaistīt finanšu sektoru 
– līdzdalības fonda līmenī ar papildu kapitālu no 
finanšu institūcijām un/vai finanšu instrumentu 
līmenī ar publiskā vai privātā sektora līdzfinansējumu, 
piemēram, sadarbojoties ar EIB;

 • EIF speciālās zināšanas kā līdzdalības fondu pārval-
dītājam var nodrošināt īpašu pievienoto vērtību 
mazāk attīstītos reģionos un dalībvalstīs, kur ir nepie-
ciešamas iniciatīvas veiktspējas uzlabošanai un pras-
mju nodošanai starp vietējām institūcijām un EIF;

 • reģionos, kur JEREMIE pārvalda cita institūcija, EIF var 
iesaistīties kā padomdevējs attiecībā uz plašu pakal-
pojumu klāstu, kas ietver, piemēram, padziļinātu 
investīciju izpēti un papildu atzinumu sniegšanu, 
finanšu instrumentu izveidi utt.

JEREMIE iniciatīva sniedz reģioniem un dalībvalstīm 
iespēju gūt labumu no elastīgas, efektīvas, pārredza-
mas un atkārtoti izmantojamas finanšu platformas 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, veidojot ilgtermiņa 
sadarbību ar vietējām finanšu iestādēm.

2   ES struktūrfondi, no kuriem valsts un reģionālās vadošās iestādes var 
piešķirt naudu JEREMIE līdzdalības fondam.

Potenciālie EIF produkti JEREMIE iniciatīvai
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Finansēti riska dalīšanas produkti
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JEREMIE

96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg

3 +352 2485 -1 
5 +352 2485 81301 
U jeremie@eif.org 
www.eif.org/jeremie

1  Grieķija - 250 milj. eiro

2  Rumānija - 100 milj. eiro

3  Latvija - 91.5 milj. eiro

4  Lietuva - 210 milj. eiro

5   Langdoka-Rusijona (Francija) -  

30 milj. eiro

6  Kampānija (Itālija)- 90 milj. eiro

7  Slovākija - 100 milj. eiro

8  Kipra - 20 milj. eiro

9  Bulgārija - 200 milj. eiro

10   Sicīlija (Itālija) ERAF – 60 milj. eiro

11  Sicīlija (Itālija) ESF – 15 milj. eiro

12  Malta – 10 milj. eiro

13  Kalabrija (Itālija) – 45 milj. eiro

14   Provansa-Alpi-Azūra krasts 

(Francija) – 20 milj. eiro

Parakstītie JEREMIE finansēšanas līgumi
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Ar ko sazināties?

Eiropas Investīciju fonds 
Reģionālās uzņēmējdarbības attīstības nodaļa  
JEREMIE grupa


