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EIB | Banka Evropské Unie

Největší multilaterální banka na světě
2020 | EUR 76,8 miliard | CZ - EUR 1,4miliardy

Přední poskytovatel financování v oblasti
klimatu

Řízena členskými státy EU

Politické priority podpory - MSP, infrastruktura,
inovace a životní prostředí & koheze
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Klimatická Banka EU | plán 2021-2025

Soulad aktivit s Pařížskou dohodou
Akcelerace přechodu na zelené hospodářství

Priorita pro inovace a digitalizace vedoucí k
snižování emisí
Rozšířená podpora pro udržitelné
zemědělství, lesnictví, biohospodářství,
zelená města, obnovitelnou energii a nízkovouhlíkovou dopravu
Spravedlivá transformace
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Skupina EIB & Mechanismus spravedlivé transformace (MST) (návrh*)

Financování dostupné v rámci MST
PILÍŘ I.

PILÍŘ II.

Skupina EIB jako hlavní (75%) implementující
EIB může spolufinancovat
partner programu InvestEU,
fin.zdroje vázané v Pilíři I. přes
v
kterém
jsou zakotveny aktivity MST.
strukturované programové úvěry (úroveň
státu)
Prioritní oblasti podpory: zelená-udržitelná
Skupina EIB poskytuje možnost řídit a
spravovat finanční nástroje postavené infrastruktura, inovace, dovednosti & sociální
věci, podpora MSP a mikro podniků
na financováni ze zdrojů Pilířů I.

PILÍŘ III.
EIB finanční nástroj pro veřejný sektor,
kombinovaný s grantem EK
Financování projektů
také mimo 3 uhelné regiony

Poradenství v rámci MST
PILÍŘ I.

PILÍŘ II.

PILÍŘ III.

JASPERS
podpora pro EK, MMR a regiony s
přípravou zásobníku projektů
financovaných zejména granty z pilířů I.

InvestEU Advisory Hub - EIB poradenství .

EIB poradenství pro identifikaci, podporu
projektu pro financováni ze zdrojů Pilíře
III

Poradenské programy dnes známé jako
URBIS a ELENA

*Návrh MST se nachází ve fázi legislativního schvalováni EU, tj.
finální podoba programu implementace, alokací a designu se muže měnit
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InvestEU & MST Pilíř II. (návrh*)

VÝZKUM,
INOVACE A DIGITALIZACE

UDRŽITELNÁ
INFRASTRUKTURA
Projekty v oblasti udržitelné energetiky, digitální
konektivity, dopravy, oběhové ekonomiky, vodní
infrastruktura, infrastruktura pro nakládání s
odpady

Projekty výzkumu a inovací, přenos technologií na
trh, digitalizace průmyslu, umělá inteligence

Pilíř II.

MALÉ PODNIKY
Projekty usnadňující přístup k financování pro
MSP a MidCaps
*Návrh MST a InvestEU se nachází ve fázi legislativního schvalováni EU, tj.
finální podoba programu implementace, alokací a designu se muže měnit

SOCIÁLNÍ INVESTICE
A DOVEDNOSTI
Projekty v oblasti odborné přípravy, sociálního
bydlení, škol, univerzit, nemocnic, sociálních
inovací, mikrofinancování, sociálního podnikání
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Podpora soukromého sektoru skupinou EIB

Dluhové
financování
(přímé &
zprostředkované)

Kapitálové
investice
(zprostředkované)

Záruky
&

Záruční
programy

Venture
debt
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Mechanismus spravedlivé transformace - Pilíř III. – veřejný sektor (návrh*)

•
•
•

1,5miliardy EUR
2021-2027
ca 15- 25% z výšky
EIB úvěru

KROK 2.
KROK 1.
Investiční
grant EK
KROK „α“
Poradenství EIB

*Návrh MST se nachází ve fázi legislativního schvalováni EU, tj.
finální podoba programu implementace, alokací a designu se muže měnit

Úvěr EIB
•
•
•
•

10miliard EUR
2021-2027
úvěr EIB pro projekt
úvěr EIB pro
investiční programschéma
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Projektový cyklus MST a Poradenství

Teritoriální
plány ST

Příprava plánů není
primárně v
kompetenci
poradenství EIB
Podporu poskytuje
DG REFORM
ČS kontaktovat
REFORMTSI@ec.europa.eu

Identifikace
projektů a
Screening

Příprava
projektů

Technické
poradenství a
budování kapacit
prostřednictvím
různých mandátů,
zejména iniciativy
JASPERS

Technická
poradenská
podpora dostupná
prostřednictvím
různých mandátů
(ELENA, Advisory
Hub, PASSA)

Potenciál pro
podporu
specifické
technické
asistence

Potenciál pro
podporu specifické
technické
asistence, zejména
pro veřejný sektor

Finanční
připravenost

Dostupné finanční
poradenství
(finanční
modelování,
byznys plány,
investiční
platformy, PPP)
především pro pilíř
II (InvestEU)

Implementace

Technická a
finanční
poradenská
podpora při
realizaci projektů,
včetně skrze ČS
nebo bilaterální
toky financování TA

Pro žádosti o poradenství, kontaktujte: eiah@eib.org
https://eiah.eib.org
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Případová studie: Poradenské programy pro strategické plánování

Projektová Poradenská Podpora (PASSA)
Příprava strategie udržitelnosti pro modernizaci vytápění v
městě Oradea
•
Dohoda o podpoře projektového poradenství (PASSA) v EIB
pomáhá realizovat projekty financované EU. Tato iniciativa
kombinuje znalosti odborníků EIB a konzultantů třetích
stran, při přípravě projektů a zároveň napomáhá při
budování projektových dovedností i na lokální úrovni.
•

K dnešnímu dni má EIB uzavřeny dohody o službách
podpory projektového poradenství s Bulharskem a
Rumunskem. PASSA může také podporovat konkrétní cíle
spravedlivé transformace.

•

Západorumunské město Oradea se obrátilo na PASSA, se
žádostí o podporu pri přechodu na čistší energii. Díky
novým zdrojům energie a účinným opatřením doporučeným
EIB, sníží systém dálkového vytápění ve městě do roku 2050
emise uhlíku o 44%.

•

Město Oradea bude také moci do 10 let ukončit dotace
soukromému provozovateli systému vytápění.

Poradenská podpora pod URBIS
Regenerační městské plánování v Polsku
• Walbrzych je jedním z měst, které nejvíce trpělo průmyslovou
změnou a hospodářskou transformací Polska v 90. letech 20.
století. Úvěr EIB městu Walbrzych, podporovaný zárukou EFSI,
byl použit ke spolufinancování víceletého investičního
programu zahrnujícího programy na oživení městských
oblastí.
• Úvěr je spojen s komplexním balíčkem poradenství, který
financuje iniciativa Evropského centra pro investiční
poradenství URBIS.
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Případová studie: Poradenské programy pro přípravu projektu

EIB Advisory Hub
EIAH & přechod regionu na “region Průmysl 4.0” v BG
Stara Zagora, Bulharsko
•

Město Stara Zagora ve středním Bulharsku si klade za cíl
vybudovat laboratoř virtuální reality jako součást centra
digitálních inovací.

•

To připraví půdu pro přechod regionu na Průmysl 4.0 a další
inovativní technologie.

•

Laboratoř virtuální reality bude hostit výzkumné a vývojové
aktivity ve spolupráci s investory a univerzitami a zároveň
poskytovat vzdělávací aktivity. Investoři budou laboratoř
využívat k vývoji průmyslových řešení a aplikací, jako je
propagace kulturního dědictví.

•

Podpora Advisory Hub byla zaměřena na podporu umístění
záměru na trh a rozvoj jeho business plánu s cílem
optimalizovat přístup k financím.

ELENA
ELENA v ČR

• ELENA poskytuje technickou asistenci pro investice do
energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie
zaměřené na budovy a inovativní městkou dopravu.
• Středočeský kraj, ČMZRB, MPO
ELENA & Středočeský kraj
• S technickou podporou ELENY provede Středočeský kraj
komplexní rekonstrukci přibližně 170 veřejných budov s cílem
zvýšit provozní účinnost, zlepšit energetickou účinnost a snížit
emise skleníkových plynů.
• Renovace přibližně 120 těchto budov by měla být provedena
pomocí EPC.
• Kromě toho se plánuje připravit dalších 50 budov na renovaci
energetické účinnosti, která bude provedena prostřednictvím
standardních investic.
• Odhadovaná výše investičního programu: 62 M EUR
• ELENA grant: 2.45m EUR
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Případová studie: EIB financování „transformačních“ projektů

NĚMECKO: projekty sanace brownfieldů
Investice
• Sanace brownfieldů ve východním Německu
(Braunkohlesanierung Lausitz)
• Tento projekt se týká regionů, kde bylo prostředí těžce
ovlivněno těžbou hnědého uhlí.
• EIB poskytla úvěr na financování rehabilitace bývalých
povrchových hnědouhelných dolů v německé spolkové
zemi Braniborsko (programové období 2013–2017).
• Projekt probíhající v částech oblasti Lužic zahrnuje:
• základní rehabilitace a stabilizace půdy;
• zaplavení bývalých jam a související práce k řízení
hladiny podzemní vody;
• zotavení a další rozvoj oblastí k dalšímu
ekonomickému
využití,
včetně
vytváření
rekreačních jezer a zelených ploch.
• Financování
• celkové náklady na projekt činily 570 milionů EUR,
z toho EIB financovala 200 milionů EUR.

SLOVENSKO: podpora elektromobility
Investice
• EIB podpořila ve výšce 17m EUR slovenskou společnost
GreenWay, která je lídrem v dodávkách nabíjecích stanic a
dalších služeb pro elektrická vozidla.
• Investice a poradenstvo EIB napomáhají společnosti rozšířit
síť nabíjecích stanic ve střední a východní Evropě, a tím
přispívá k urychlení přechodu na nízkouhlíkovou přepravou
v Evrope
• Financování EIB pro GreenWay je prvním projektem ve
střední a východní Evropě podporovaným programem
„InnovFin - EU Finance for Innovators“ a Energy
Demonstration Projects“
• EIB úvěr je doplnění 85% spolufinancování získaného
prostřednictvím programu CEF – Connecting blending
facility
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Případová studie: Rámcový program pro Pardubický kraj & Udržitelná doprava v Plzni

Rámcový program pro Pardubický kraj IV.

Udržitelná doprava v Plzni

Investice

Investice

•

•

Úvěr pomáhá Plzni realizovat strategii udržitelné
dopravy, jejímž cílem je zlepšit městskou hromadnou
dopravu při minimalizaci negativních dopadů dopravy na
životní prostředí a na městský život.

•

Financování umožňuje nákup cca 34 tramvají a cca 34
trolejbusů, které nahradí stávající vozidla. Součástí
projektu je také rekonstrukce depa a modernizace
infrastruktury dodávek elektřiny.

•

Investice pomohou zlepšit kvalitu a bezpečnost
regionálních silnic, které po několik let zaznamenávaly
nedostatečné investice. Také přispějí ke komplexní
renovaci klíčových veřejných budov (pro zdravotnictví a
sociální péči, vzdělávání, kulturu a správu), které trpí buď
zastaralostí, nízkými standardy energetické účinnosti
nebo nedostatkem vhodného vybavení.
PŘÍKLAD podpořených projektů v rámci Programu:
•

•

Pardubická nemocnice, výstavba centrálního
pohotovostního
přijímacího
pavilonu
s
centralizací akutních operací

Financování
•

Úvěr 50 milionů EUR (investiční náklady 163 milionů
EUR).

Moravská Třebová nemocnice, nemocnice
následné péče, výstavba nové budovy nemocnice

•

Příjemce půjčky: Plzeňské městské dopravní podniky

Financování
•

Úvěr 79.3 milionů EUR (investiční náklady

223 milionů EUR).
•

Příjemce půjčky: Pardubický kraj

•

4. operace s krajem celkem zhruba 202 milionů EUR

12

Kontakt
Peter CHOVAN, financování projektů veřejného sektoru v ČR
p.chovan@eib.org
Jan MORAWIEC, financování projektů soukromého sektoru v ČR
j.morawiec@eib.org
Kancelář skupiny EIB v Praze
Klimentská 46
11002, Praha
Tel. +420 222 191 179
Email: prague@eib.org
Nathalie BINET, ředitelka Pražské kanceláře
n.binet@eib.org
Andrea FERJENČÍKOVÁ, institucionální vztahy
a.ferjencikova@eib.org

Děkujeme

