Naložbeni načrt za Evropo
(“Junckerjev sklad”)

Celje, 14.9.2016

Naložbeni načrt za Evropo

 na voljo 315 mlrd € v 3 letih za naložbe v strateške projekte

 dostop do financiranja s pomočjo
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) pri EIB/EIF
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EFSI* daje garancije na naslednjih področjih:
1. raziskave, razvoj in inovacije

2. energija

3. promet
4. informacijske in komunikacijske tehnologije
5. okolje in učinkovitost pri rabi virov
6. človeški kapital, kultura in zdravje
(i) izobraževanje in usposabljanje
(ii) kulturna in ustvarjalna industrija
(iii) inovativne zdravstvene rešitve
(iv) nova učinkovita zdravila
(v) socialna infrastruktura ter socialno in solidarnostno gospodarstvo
(vi) turizem

7. podpora podjetjem

z do 3.000 zaposlenimi, še posebej MSP in srednje velikim

podjetjem

* EFSI – Evropski sklad za strateške naložbe nudi garancije v primeru neplačila
kreditov, pridobljenih iz EIB.
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Merila za uporabo EFSI jamstva

 ekonomska upravičenost projekta
 skladnost s politikami EU
 dodatnost –

(prioritete 1 – 7)

za tiste projekte, ki se sicer ne bi mogli financirati – prevzemanje večjih tveganj

 mobilizacija kapitala iz zasebnega sektorja (kadar je mogoče)
 tehnična izvedljivost projekta
 Lokacija (znotraj EU, zunaj EU, lahko čezmejni projekt HR-SLO)
 minimalna velikost potrebnega financiranja … 25 mio EUR
 dodatne koristi: makro-ekonomski indikatorji, multiplikacija, kombinacija z
drugimi EU viri, podnebne spremembe, energetska učinkovitost, sodelovanje
z nacionalnimi razvojnimi ustanovami
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Naložbene platforme
 rešitev za manjše projekte in Občine, da dosežejo
min velikost financiranja - 25 mio €

 namenjene financiranju večjega števila podobnih projektov s
“skupnim imenovalcem”
 Rešitev je, da več občin skupaj pristopi npr. k energetski obnovi
stavb – sledimo k skupnemu cilju “ZDRUŽUJMO PROJEKTE”
 nacionalne, meddržavne, regionalne, multi-regionalne,
tematske (eno- ali večsektorske)
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Primer naložbene platforme
• možnih je veliko kombinacij
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Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH)

TOČKA DOSTOPA

UPORABNIKI

POBUDNIKI PROJEKTOV

JAVNI SEKTOR

DRŽAVE ČLANICE

ZASEBNI SEKTOR

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe
(EIAH)
SID banka – enotna vstopna točka za Slovenijo

svetovanje in tehnična podpora pri identifikaciji projektov, prednostnemu
razvrščanju, pripravi, strukturiranju in izpeljavi naložbenih projektov
PODPORA PROJEKTOM IN
NALOŽBAM

IZBOLJŠANJE UPORABE EU
SREDSTEV

DOSTOP DO FINANČNIH
VIROV
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Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH)
SID banka je kot nacionalna vstopna točka EIAH - kot partnerica v projektu
 podprla goriško energetsko agencijo GOLEA, da je le – ta v okviru ELENA
pridobila tehnično pomoč Evropske investicijske banke (EIB) v višini 2,25 mio €.
 s tem je SID Banka pomagala, da bo 23 slovenskih občin v naslednjih 3 letih
lahko realiziralo vsaj 45 mio € projektov, kot so celovite prenove javnih stavb,
izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire, prenove javne
razsvetljave, naložbe v trajnostno mobilnost in izboljšanje delovanja komunalnih
sistemov.
 SID banka bo hkrati tudi ponudila ugodne kredite za financiranje teh projektov

 priprava projektne dokumentacije in pomoč pri pripravi vloge za kredite SID
banke se financira iz tehnične pomoči, ki jo je pridobila Golea
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Podprti projekti v Evropi
 BELGIJA

veterne elektrarne na morju

EIB financing under EFSI EUR 100 million
Total project cost EUR 542 million

 VELIKA BRITANIJA, Birmingham
javno-zasebno partnerstvo
gradnja nove učne bolnišnice

 FRANCIJA
Javno-zasebno partnerstvo in javno
energijska učinkovitost 40.000 stanovanj
in hiš po celi Franciji
(izolacije, ogrevanje, prezračevalni sistemi)

 ŠPANIJA
distribucijsko omrežje zemeljskega plina
v oddaljenih mestih in na podeželju
ITALIJA, Trenitalia
nakup novih električnih vlakov

EIB financing under EFSI GBP 120 million
Total project cost GBP 350 million
+ 3.800 delovnih mest

EIB financing under EFSI EUR 400 million
Total project cost EUR 800 million
+ 6.000 delovnih mest

EIB financing under EFSI Up to EUR 160 million
Total project cost EUR 326 million
EIB financing under EFSI EUR 300m
Total project cost EUR 616m

FRANCIJA, BELGIJA, DRUGE EU
regeneracija nekdanjih industrijskih območij v Franciji in Belgiji v 5.000 novih stanovanj
Ginkgo sklad 2 bo nadaljeval uspeh Ginkgo sklad 1 pri čiščenju onesnaženih območij ,
s pomočjo okolju prijazne tehnike, ki jih pretvori v domove in pisarne. EIB financing under EFSI EUR 30 million
Total project cost EUR 120 million
+ 8.500 delovnih mest
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Tehnična pomoč EIB Elena preko EIAH

10

