Seminar Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin:

Možnosti financiranja, ki jih nudi
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Samostojno financiranje občin 2013-2015

vrtci
27,01%

30 občin
45 projektov

37 milijonov € kreditov

varstveno
delovni
center
1,45%
športni
objekti
1,97%

Povprečna vrednost projekta 4,7 milijona €
Povprečni znesek kredita 0,9 milijona €

Energetska
infra.
0,09%
komunalna
infra.
33,49%

prometna
infra.
19,46%

kulturni
objekti
osnovne 4,06%
šole
12,05%

podjetniški
inkubator
0,43%

Povprečna intenzivnost financiranja 20%
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Financiranje javne infrastrukture – 1
• Nov program SID banke

V PRIPRAVI

• Primerni kreditojemalci:
• lastniki in upravljavci gospodarske in druge javne infrastrukture (občine,
javna podjetja)
• Predmet financiranja:
• nove naložbe (novogradnja, obnova) v objekte in omrežja za izvajanje javnih storitev
na področju prevoza, energije, odpadkov, telekomunikacij, vode, zdravja in
izobraževanja ter socialnih stanovanj, ki targetirajo naslednje cilje politik:
•
•
•
•
•
•

Ekonomska in socialna kohezija (projekti v Vzhodni Sloveniji)
Izobraževanje in RRI
Okoljevarstvo
Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
Vseevropska prometna omrežja

Vrednost projekta: največ 25 milijonov €
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Financiranje javne infrastrukture - 2
• Financiranje skladno s pravili o državni pomoči
• Izvedba projektov skladno s pravili javnega naročanja
• Nezačeti projekti

• Dopustno kombiniranje z nepovratnimi sredstvi EU (max. 90% celotnih stroškov projekta)
• Sredstva namenskih virov mednarodnih razvojnih finančnih institucij: EIB, CEB
• Ročnosti do 20 let
• Ugodna obrestna mera
• Krediti predvidoma na voljo od 1.7.2016 dalje
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Financiranje javne infrastrukture - 3
• Primeri projektov:
• Ekonomska in socialna kohezija (projekti v Vzhodni Sloveniji)
•
•
•
•

Telekomunikacije (lokalno omrežje),…
Industrijske cone, poslovni parki, znanstveni parki,…
Transport in promet (regionalne, lokalne ceste), železnica, letališča,…
Upravne stavbe,…

• Izobraževanje in RRI
•
•
•

Obnova/nadgradnja šol, dijaških domov, športnih dvoran,…
Nakup sredstev za izobraževanje (računalniške učilnice, knjižnice, laboratoriji,…)
Investicije v e-upravo,….

• Okoljevarstvo
•
•
•
•
•
•

Izboljšanje zalog in distribucije pitne vode
Projekti povezani z odpadno vodo
Zmanjšanje onesnaževanja zraka
Zmanjšanje hrupa
Ravnanje z odpadki
Zadrževalniki voda, protipoplavna varnost

• Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije
•
•
•
2. marec 2016

Energetska prenova stavb
Novogradnja – energijski standardi
Daljinsko ogrevanje, kogeneracija,…
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Energetska prenova javnih stavb
• Cilji EU do l. 2020: doseči 20% izboljšanje energetske učinkovitosti glede na l. 2006
• Dolgoročna strategija RS za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

V PRIPRAVI

• Specializiran program SID banke za financiranje energetske prenove stavb
•

Spodbujanje energetskega pogodbeništva in javno-zasebnega partnerstva

•

V proučevanju vključitev sredstev vira EIB, evropske kohezijske politike (finančni instrumenti),
sredstva Naložbenega načrta za Evropa (EFSI)

•

Financiranje zasebnega partnerja (ESCO podjetje) skladno s pravili o državni pomoči

Pogodba za EFSI
instrument

SID
banka
Posojilo
Pogodba o financiranju in
izvajanju ukrepa finančnega
inženiringa (sporazum o
financiranju)

MZI
Posojilo in
udeležba v
tveganju
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Posojilni sklad SID banke

Udeležba v
tveganju
(EFSI)

Preostala
izguba – SID
Bank

EIB

Prva izguba
EFSI

Opcija financiranje javnega partnerja (občina)

Druga izguba
MZI (OP EKP)

•

Posojilo

Plačilo
storitve

ESCO
Podjetje

Pogodba

Pravna
oseba
javnega
prava

Lastna
sredstva

Projekt

Subvencije
(OP EKP)
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EFSI
•

Povratna sredstva EFSI:
• možnost kombiniranja s financiranjem iz drugih EU, regionalnih in
nacionalnih programov in/ali sredstev EKP

•

Na voljo do leta 2018 (prijava projekta do konca 2017)

•

Velikost projekta ali skupine podprojektov > 25 mio EUR

•

Projekti v državah članicah EU in projekti ki vključujejo, poleg držav(e)
članic(e) tudi druge države

•

Le nove naložbe (re-financiranje možno le izjemoma)
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EFSI - primerni projekti
• ekonomsko izvedljivi projekti glede na analizo stroškov in koristi po
standardih EU, ob upoštevanju možne podpore projektu s strani
zasebnih in javnih partnerjev in sofinanciranja projekta s strani teh
partnerjev
• tehnično izvedljivi projekti
• projekti skladni s politikami EU, vključno s ciljem pametne, trajnostne in
vključujoče rasti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest ter ekonomske,
socialne in teritorialne kohezije
• projekti, ki zagotavljajo dodatnost – odpravljajo nedelovanje trga ali
neoptimalne naložbene okoliščine in jih ne bi bilo mogoče izvesti brez jamstva
EU
• projekti, ki zagotavljajo čim večjo mobilizacijo kapitala iz zasebnega
sektorja, kadar je to mogoče
•

projekti, ki zagotavljajo zadosten denarni
P tok in pokritost tveganj
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EIAH
• Svetovalna platforma:
• tehnična pomoč pri razvoju naložbenega projekta, od priprave
do financiranja (ELENA, JASPERS, European PPP Expertise
Centre,…)
• priprava tržnih raziskav, sektorskih strategij ali projektnih ocen
• pomoč pri dostopanju do EU skladov in drugih finančnih virov

• procesno in metodološko vodenje razpisov, priprava
“cost/benefit” analiz …

 Storitve EIAH se financirajo iz EU in EIB virov.
 EIAH storitve so dostopne javnim in zasebnim vlagateljem.

• SID banka – enotna nacionalna vstopna točka v RS10

EIPP

• Spletni portal za predstavitev evropskih naložbenih
projektov, večjih od 10 mio EUR
• Informacije o evropskih projektih v standardizirani obliki
“na enem mestu” za potencialne vlagatelje iz celega
sveta
• Projekt na EIPP portalu, izvedljiv v 3 letih, lahko objavi
vsaka pravna oseba, javna ali zasebna, s sedežem v EU

• Predvideni začetek delovanja portala v aprilu 2016
• Objava na portalu ne zagotavlja dostopa do EU virov
financiranja
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Kako do nas?
Spletna stran SID banke: http://www.sid.si/
Spletna stran EIAH/EFSI: www.sid.si/eiah

Neposredno financiranje / EIAH; EFSI:
Borut Kocič, direktor oddelka za podjetja, tel: 01/2007-530
Posredno financiranje:
Saša Keleman, direktor oddelka za banke, tel: 01/2007-514
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Hvala za pozornost.
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