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75 mln euro dla firm i samorządów
EBI wraz z BOŚ wspiera małe i średnie inwestycje proekologiczne w ramach
Planu Junckera
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) pożyczki
w wysokości 75 mln euro, przeznaczonej na wsparcie inwestycji realizowanych przez małych
i średnich przedsiębiorców, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach
nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na
rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego
dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude’a
Junckera.
To już szósta linia kredytowa EBI udzielona BOŚ. Bank planuje udostępnić środki z tej pożyczki
w trzecim kwartale 2017 r. Finansowanie EBI ma na celu wspieranie projektów w wielu sektorach,
takich jak handel hurtowy i detaliczny, produkcja i energia. Część linii kredytowej dotycząca działań na
rzecz klimatu jest przeznaczona na inwestycje, które znacząco przyczyniają się do ograniczania,
unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz projektom z dziedziny energii
odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu i gospodarki odpadami.
Wiceprezes EBI, Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce, powiedział: - Działanie
na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia potencjału zatrudnienia jest priorytetem Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, również w ramach Planu Junckera, a pożyczka dla BOŚ będzie wspierała
małe przedsiębiorstwa - trzon europejskiej gospodarki. Jako Bank UE jesteśmy zobowiązani
do zrealizowania unijnych celów w zakresie klimatu, dlatego cieszymy się ze współpracy z BOŚ
– bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych i przyjaznych dla środowiska
przedsięwzięć w Polsce.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost,
inwestycje i konkurencyjność, powiedział: „Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych odgrywa
kluczową rolę w ułatwianiu małym i średnim przedsiębiorstwom w Europie dostępu do finansowania.
Ponad 16 tysięcy polskich firm już wystąpiło o pożyczki z gwarancją EFIS, dzięki czemu będą mogły
rozwijać swoją działalność, wprowadzać innowacje i zatrudniać nowych pracowników. Dzisiejsze
porozumienie ma szczególne znaczenie, ponieważ wspiera projekty, dzięki którym będziemy żyć
w bardziej ekologicznym i zrównoważonym środowisku”.
Anna Milewska, Wiceprezes Zarządu BOŚ, dodała: - Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska
w obszarze inwestycji przyjaznych środowisku, zwiększanie wsparcia dla przedsięwzięć
realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych elementów nowej
strategii BOŚ na lata 2016 – 2020.
Maksymalna wartość poszczególnych kredytów udzielanych w ramach najnowszej linii EBI może
sięgać 12,5 mln euro. Jej głównymi zaletami są długie terminy kredytowania, niskie marże
i zmniejszone wymagania dotyczące wkładu własnego inwestora w projekty - na poziomie 15%
wartości inwestycji. Ponadto możliwe będzie łączenie różnych źródeł finansowania (funduszy
krajowych i zagranicznych) oraz refinansowanie kosztów poniesionych już przez inwestora.

Uwagi dla redakcji:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów
długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe
wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób
do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR
na realizację projektów w Polsce.
Plan inwestycyjny dla Europy jest ukierunkowany na wspieranie inwestycji mających na celu rozwój
i tworzenie miejsc pracy w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez lepsze wykorzystywanie nowych
i dotychczasowych środków finansowych, usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania,
zapewnianie dostępu do informacji o projektach inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy technicznej
przy takich projektach. 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS
przez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania, a także wzmocnienie jego dobrych stron.
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem
specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu
26 lat działalności na finansowanie projektów ekologicznych przeznaczył ok. 18,6 mld zł. Łączna
wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła
ok. 50 mld zł. Od 1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
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