Facilități de finanțare – Banca Europeană pentru Investiții
Plan de Investiții pentru Europa

Începând cu anul 2015, Banca Europeană de Investiții (BEI) va mobiliza 315 miliarde de euro
în investiții pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, în special prin instituirea
Planului de Investiții pentru Europa.
Planul de Investiții pentru Europa reprezintă o inițiativă comună, lansată de Banca Europeană
de Investiții (BEI) și Comisia Europeană pentru a ajuta la decalajul actual de investiții din cadrul
Uniunii Europene, prin mobilizarea finanțării private pentru investiții strategice. Astfel,
inițiativa este văzută ca un pachet de măsuri ce va debloca investițiile publice și private prin
angrenarea în economia reală, a cel puțin 315 miliarde de euro pentru următorii de trei ani
(2015-2017).
În acest sens, în cadrul BEI, a fost creat Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS)
prin intermediul căruia vor fi finanțate proiecte considerate valoroase pentru economia
europeană și viabile din punct de vedere economic, inclusiv proiecte cu un profil de risc mai
ridicat.
Finanțarea FEIS este determinată de cererea existentă și va sprijini proiecte din toată Uniunea
Europeană, inclusiv proiecte transfrontaliere, în același timp acordând o atenție deosebită
sectoarelor-cheie, asupra cărora BEI și-a dovedit expertiza și capacitatea de a furniza un impact
pozitiv asupra economiei europene, precum:


Infrastructura de transport, energetică şi digitală



Educaţie şi training, sănătate, cercetare, dezvoltare şi inovare



Dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi eficiență energetică



Proiecte de mediu, dezvoltare urbană şi socială



Sprijin acordat întreprinderilor mici și mijlocii.

Acest mecanism de finanțare se adresează tuturor companiilor, inclusiv companiilor de utilități,
IMM-urilor, entităților din sectorul public, băncilor naționale sau comerciale care pot
intermedia împrumuturi, fonduri de investiții sau platforme specifice de investiții.
Aplicanţii trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate ale BEI și să urmeze procedura de
obținere a unui împrumut ( http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm ).
Pentru mai multe informații privind facilitățile de finanțare, depunerea proiectelor sau criteriile
de eligibilitate, aceștia pot consulta website-ul BEI http://www.eib.org/about/investeu/index.htm sau pot contacta Biroul de Informații al Băncii Europene de Investiții
(http://www.eib.org/infocentre/contact/index.htm ).

