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Władze kraju bratysławskiego remontują drogi i szkoły 
oraz modernizują ośrodki kultury w ramach jednego 
kredytu.

Liceum przy ulicy Grösslingovej 18 należy do najstarszych instytu-
cji edukacyjnych na terenie Słowacji. Jeszcze do niedawna główny 
budynek szkoły – wzniesiony ponad 100 lat temu w stylu secesyj-
nym – znajdował się w opłakanym stanie, z odpadającymi tynkami 
na elewacji, zrujnowanymi posadzkami i niszczejącymi ścianami 
wewnętrznymi. Teraz, po kilkuletnim gruntownym remoncie, szkoła 
jest znakomitym przykładem starań podejmowanych przez wła-
dze regionalne w Bratysławie na rzecz podniesienia poziomu życia 
mieszkańców i poprawy wyników gospodarczych tego południo-
wo-zachodniego zakątka Słowacji. „Bolączką regionu jest od lat brak 
wystarczających nakładów na utrzymanie” – podkreślił Sebastian 
Hyzyk, ekonomista EBI. „Aby nadal przyciągać nowe inwestycje i no-
wych mieszkańców, region musi oferować wysoki standard usług”.

Władze liczącego około 620 tys. mieszkańców kraju bratysławskie-
go opracowały plan rewitalizacji wzorowany na strategii Europa 
2020 – inicjatywie realizowanej przez Komisję Europejską w per-
spektywie 10-letniej, mającej na celu pobudzenie rozwoju społecz-
no-gospodarczego w całej Europie. Region ten ma znaczący wkład 
w funkcjonowanie sektora badawczego i szkolnictwa wyższego na 
Słowacji. Jest też ważnym ośrodkiem uniwersyteckim zapewniają-
cym wysoki poziom wykształcenia kadry pracowniczej.

Aby wspomóc rozwój regionu, EBI podpisał w 2008 roku z władza-
mi w Bratysławie umowę dotyczącą kredytu ramowego w wysoko-
ści 21 mln EUR. W ramach pojedynczego kredytu ramowego finan-
sowane są dziesiątki, a nawet setki projektów w różnych sektorach 
w regionie. Władze samorządowe w Bratysławie zainwestowały 
kwotę równą wysokości kredytu EBI, a także udostępniły kompe-

tentnych pracowników do nadzorowania realizacji planu inwesty-
cyjnego. Kraj bratysławski i EBI pracują również nad uruchomie-
niem drugiego kredytu ramowego o wartości 25 mln EUR, który 
ma zostać zatwierdzony w niedalekiej przyszłości.

Środki finansowe EBI posłużyły do remontu i modernizacji zabytko-
wych budynków, w tym wymiany dachów, usprawnienia instalacji 
wodociągowych, modernizacji wyposażenia elektrycznego oraz 
montażu nowych instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Ponadto 
finansowanie umożliwiło remont dróg i mostów w całym regionie, 
rewitalizację programów kulturalnych oraz renowację położonego 
w zabytkowym centrum miasta konserwatorium wybudowanego 
w latach 80. XIX wieku, w którym uczą się studenci z całego regionu.

Europejski Bank Inwestycyjny, który otworzył swój oddział w Braty-
sławie w 2016 roku, udzielił w ubiegłym roku na Słowacji kredytów 
w wysokości 874 mln EUR. W ramach tej kwoty 63% przeznaczono 
na projekty infrastrukturalne, 28% na wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw, a 9% na ochronę środowiska. Łączna wartość kre-
dytów udzielonych przez EBI w całym państwie w ostatnich pięciu 
latach wyniosła 3,4 mld EUR.

W regionie pozostało jeszcze wiele do zrobienia, co znakomicie 
odzwierciedlają długofalowe plany inwestycyjne. Wiele szkół, in-
stytucji użyteczności publicznej, budynków kultury i dróg drugo-
rzędnych od dawna czeka na remont, ale władze regionu myślą 
o rozwiązywaniu nawarstwiających się od lat problemów w jeszcze 
szerszej perspektywie. „Służby publiczne muszą nadrobić zaległo-
ści, ale region ma duży potencjał w dziedzinie zarządzania progra-
mami, dysponuje dobrze wykształconą kadrą i potrafi bardzo sku-
tecznie przyciągać 
inwestycje” – dodał 
Hyzyk.

Zintegrowany rozwój terytorialny – region Bratysławy  kredyt ramowy
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Wyspa potrzebowała środków finan-
sowych na odbudowę po katastrofal-
nej powodzi i lepsze przygotowanie 
się na wypadek przyszłych klęsk 
żywiołowych.

To był zwykły tydzień w karnawale. Na uli-
cach trwały zabawy i bale przebierańców. 
Nagle uderzył atlantycki sztorm. „Nade-
szła gwałtowna ulewa, która trwała i trwa-
ła” – wspomina Ricardo Reis, który jest 
dziś dyrektorem ds. planowania i robót 
publicznych we władzach regionalnych. 
„W jednej chwili ulicami spłynęła masa 
wody i błota”.

Madera to górzysta wyspa wulkaniczna 
położona w odległości 900 kilometrów 
od południowo-zachodniego wybrzeża 
Portugalii. W lutym 2010 roku na skutek 
jednej z najbardziej niszczycielskich powodzi w historii wyspy zgi-
nęło 49 osób, 250 zostało rannych, a 650 straciło dach nad głową. 
Powódź wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze, a także 
spowodowała spadek ruchu turystycznego – będącego głównym 
źródłem dochodów Madery.

Władze Madery zwróciły się do EBI o pomoc w sfinansowaniu 
remontu i odbudowy infrastruktury publicznej. Z uwagi na kry-
zysową sytuację Bank mógł sfinansować całkowity koszt pro-
jektu, udzielając kredytu w wysokości 62 mln EUR. „Tragedia ta 
mogła doprowadzić do totalnego załamania gospodarki wyspy” – 
 powiedział Fernando Camano, inżynier EBI, który kierował opera-
cją. „Razem z wła-
dzami Madery 
potraktowaliśmy 
jednak tę sytuację 
jako szansę na od-
budowę wyspy, 
poprzez wzmoc-
nienie jej gospodarki oraz zwiększenie odporności na skutki 
ewentualnych powodzi”.

Proces odbudowy podzielono na szereg małych i średnich inwe-
stycji objętych łącznie jednym kredytem ramowym. „Usuwanie 
skutków klęski żywiołowej wymaga uwzględnienia wielu aspek-
tów naraz” – powiedział Camano. „Gdybyśmy podejmowali po-

szczególne działania po kolei, ryzykowalibyśmy kolejną katastrofę. 
Kredyt ramowy jest idealnym narzędziem, szczególnie skutecz-
nym w przypadku odbudowy infrastruktury zniszczonej przez ka-
taklizm”. Z punktu widzenia Banku kredyty ramowe są najbardziej 
elastycznym instrumentem finansowym dla miast i regionów, 
które poszukują sposobów finansowania projektów wielosektoro-
wych realizowanych w perspektywie od trzech do pięciu lat.

To samo narzędzie umożliwiło EBI udział w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych w Europie kontynentalnej, czego przykładem 
mogą być projekty realizowane niedawno w regionie Murcji (Hisz-
pania) oraz w Toskanii i Emilii-Romanii (Włochy).

Realizacja projektów objętych kredytem ramowym na Maderze 
rozpoczęła się na początku 2011 roku, a zakończyła w kwietniu 
2016 roku. Prace objęły między innymi:

  odbudowę sieci wodociągowej;

  remont dróg;

  budowę zapór zapobiegających przemieszczaniu się osadów;

  przeprojektowanie i przebudowę kanalizacji burzowej;

  stworzenie systemu wczesnego ostrzegania.

„EBI udostępnił nam finansowanie na świetnych warunkach” – 
podsumował Reis.

Usuwanie skutków klęski żywiołowej – Madera (Portugalia)  kredyt ramowy
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Gwarancja na rzecz projektów związanych ze wzrostem 
i rozwojem gospodarczym, które w przeciwnym razie nie 
zostałyby sfinansowane w takim samym zakresie

Zmiany klimatu i wzrost liczby ludności stanowią wyzwanie dla 
francuskich departamentów zamorskich zaliczanych do Unii Eu-
ropejskiej: Gujany Francuskiej, Gwadelupy, Reunionu, Martyniki 
i Majotty. Rozwiązywanie powyższych problemów dodatkowo 
utrudnił kryzys finansowy, na skutek którego gospodarka znalazła 
się w zapaści, a co czwarty mieszkaniec jest bez pracy. 

Aby umożliwić finansowanie projektów mających na celu wzmoc-
nienie gospodarki i jej przygotowanie na negatywne skutki zmian 
klimatu, EBI nawiązał współpracę z francuską instytucją promo-
cyjną Agence Française de Développement (AFD). Inwestując 
w projekty realizowane w „ultraperyferyjnych regionach UE”, AFD 
będzie teraz korzystać z gwarancji EBI wynoszącej 150 mln EUR. 

Z uwagi na wyższy profil ryzyka docelowych beneficjentów gwa-
rancja EBI (stanowiąca maksymalnie połowę ostatecznej kwoty 
kredytu) jest udzielana w ramach planu inwestycyjnego dla Europy, 
który łączy gwarancję z budżetu UE ze środkami EBI. Dzięki temu 
AFD ma szansę inwestować w dodatkowe projekty w obszarach 
takich jak mieszkania socjalne, rewitalizacja obszarów miejskich, 
opieka zdrowotna, energia odnawialna, teleinformatyka czy zrów-
noważony ekologicznie transport oraz projekty związane z prze-
ciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, które podlegałyby 
w przeciwnym razie ograniczeniom kredytowym. Z punktu widze-
nia EBI kluczem do powodzenia współpracy jest bogate doświad-
czenie AFD w zakresie identyfikowania i wspierania dobrych (a przy 
tym często małych) projektów w departamentach zamorskich.

Partnerstwo na rzecz rozwoju 
regionalnego we francuskich terytoriach 
zależnych zaliczanych do UE 
Podział ryzyka / Plan inwestycyjny dla Europy



Kredyty na realizację tysięcy projektów we wszystkich re-
gionach Grecji podkreślają znaczenie współpracy między 
władzami państwowymi a instytucjami unijnymi.

Stella Aleksopulu zajmuje się w greckim Ministerstwie Gospodarki 
wyborem projektów, których realizacja ma zostać wsparta dota-
cjami i kredytami unijnymi. Przykładem może być projekt prze-
widujący udostępnienie notebooków licealistom we wszystkich 
trzynastu regionach Grecji. „Jeden laptop na każdego ucznia to 
w Grecji nadal rzadkość” – powiedziała Aleksopulu. Podczas wi-
zyty w liceum w Kozani na północy kraju, które miało szczęście 
znaleźć się wśród szkół objętych programem konwergencji cyfro-
wej, przekonała się, że „uczniowie i nauczyciel z wielkim zapałem 
korzystają wspólnie z nowych aplikacji”.

Wielosektorowy kredyt ramowy w wysokości 2 mld EUR, który 
umożliwił między innymi realizację projektu dotyczącego lapto-
pów, został zatwierdzony w 2010 roku i jest największym kredy-
tem udzielonym przez EBI w Grecji. Kilka lat później EBI zatwierdził 
kolejny kredyt w wysokości 50 mln EUR na wspieranie dalszych 
małych projektów w całym kraju, a w 2015 roku zwiększył pomoc 
o kolejny 1 mld EUR. 

Finansowanie EBI jest udostępniane w formie kredytu na rzecz 
programów strukturalnych, który jest specjalną odmianą kredytu 
ramowego. „To elastyczny i skuteczny instrument umożliwiający 
realizację wielu projektów w różnych sektorach, na przykład pro-
jektów współfinansowanych przez europejskie fundusze struk-
turalne w związku z realizacją planów zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego” – powiedział Fernando Camano, inżynier EBI. „In-
westycje te przynoszą już wymierne rezultaty w społecznościach 
lokalnych i ich otoczeniu”.

Kredyty umożliwiły wsparcie ponad 123 tys. małych projektów re-
alizowanych w całej Grecji, obejmujących takie obszary jak szkol-
nictwo, muzea archeologiczne, hotelarstwo, turystyka, kształcenie 
zawodowe, programy techniczne, badawcze i ekologiczne oraz in-
westycje w wodociągi i gospodarkę odpadami. Wsparcie otrzyma-
ły również małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią trzon 
greckiej gospodarki. 

EBI zamierza zainwestować dalsze środki w tworzenie miejsc pra-
cy dla młodych ludzi i promowanie innowacyjności. Przykładem 
może być współpraca z Uniwersytetem w Patras, który słynie 
w regionie Peloponezu ze swojego innowacyjnego zaplecza ba-
dawczego. W ramach kredytu ramowego EBI wsparł utworzenie 
inkubatora o nazwie Aid in Greek Technology Cluster in Microelec-
tronics, który pomaga wprowadzać pomysły studentów na rynek. 
Laboratoria uczelni pomagają istniejącym przedsiębiorstwom, 
a także służą poradą osobom chcącym założyć nowe firmy. Ana-
logiczny inkubator powstał na Uniwersytecie w Janinie w północ-
no-zachodniej Grecji – w tym przypadku wsparcie EBI dotyczyło 
rozbudowy parku naukowo-technicznego prowadzonego przez 
spółkę Scientific and Technological Park of Epirus.

Największym przedsięwzięciem realizowanym dzięki kredytom 
ramowym EBI jest projekt korytarza kolejowego PATHEP, który 
obejmuje modernizację linii kolejowej Patras–Ateny–Saloniki–Ido-
meni/Promachonas, węzła kolejowego w Acharnes oraz komplek-
su towarowego w Thriasio wraz z połączeniem kolejowym z termi-
nalem kontenerowym Neo Ikonio w porcie w Pireusie. Wszystkie 
te inwestycje otrzymały niezbędne wsparcie finansowe z unijnych 
funduszy strukturalnych. Od 2007 roku EBI udzielił kredytów na 
rzecz programów strukturalnych w wysokości ponad 34 mld EUR, 
co odpowiada kwocie środków z europejskich funduszy struktu-
ralnych i inwestycyjnych.

Infrastruktura społeczna – Grecja  Łączenie środków / kredyt na rzecz programów strukturalnych
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Fundusze na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej kon-
solidują zarządzanie rozdrobnionymi lasami prywatnymi 
na irlandzkiej wsi, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy 
i doświadczenia do zoptymalizowania wydajności upraw 
i zapewnienia bioróżnorodności.

Świerk sitkajski należy do największych drzew iglastych na świecie. 
Może osiągać wysokość blisko 100 metrów, rosnąc w niewiarygod-
nym tempie 1,5 metra rocznie, a średnica jego pnia może wynosić 
nawet 5 metrów. Szacowana objętość pnia największego znanego 
obecnie okazu wynosi 337 metrów sześciennych, co pozwala wy-
produkować więcej papieru, niż zużyto do wydrukowania wszyst-
kich egzemplarzy „Ulissesa” sprzedanych za życia Jamesa Joyce’a. 
Nic więc dziwnego, że Irlandczycy lubią ten gatunek. Aż za bardzo, 
jak twierdzi Jane Feehan, specjalistka ds. inwestycji w jednostce EBI 
ds. polityki finansowania ochrony środowiska i walki ze zmianami 
klimatu. „Monokultury świerka sitkajskiego w Irlandii mają swoje 
wady i zalety. Są bardzo wydajne, ale tworzą monotonny krajo-
braz i nie sprzyjają powstawaniu siedlisk rodzimej flory i fauny. Gdy 
drzewa osiągają wiek rębności i można je ścinać, zrąb zakłóca rów-
nowagę ekologiczną i może przyczyniać się do erozji gleby”.

Irlandia realizuje bardzo skuteczną politykę zalesiania, dzięki której 
powierzchnia lasów wzrosła z 2–3% do 11–12% łącznej powierzch-
ni kraju (średnia w UE wynosi 42%). Sukces ten osiągnięto po części 
dzięki finansowanym ze środków UE dopłatom dla rolników, którzy 
zdecydują się przekształcić ziemię uprawną w las. „Wielu miesz-
kańców wsi dostrzegło okazję do zapewnienia sobie bezpiecznej 
emerytury poprzez przejście na uprawę wymagającą mniejszych 
nakładów pracy” – wyjaśniła Feehan. 

Wiele osób zasadziło świerki sitkajskie. Pomimo dużej wytrzyma-
łości drewno tego drzewa jest stosunkowo lekkie, przez co nada-

je się do produkcji gitar, skrzypiec i masztów do łodzi żaglowych. 
W rezultacie na rynku pojawiło się 19,5 tys. prywatnych właścicie-
li, wśród których jest obecnie wielu rolników w podeszłym wieku 
posiadających niewielkie lasy. Sukces oddolnej inicjatywy na rzecz 
zalesiania pociąga za sobą również określone wyzwania związane 
z zarządzaniem rozdrobnionymi działkami leśnymi. Ich właściciele 
nierzadko nie dysponują wiedzą, sprzętem czy drogami dojazdo-
wymi niezbędnymi do prowadzenia zgodnych z najlepszymi prak-
tykami, zrównoważonych i opłacalnych upraw. Wyeliminowanie 
tych przeszkód ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki wiejskiej 
w Irlandii. Lasy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego wsi, po-
nieważ są podstawą funkcjonowania prawdziwie lokalnego prze-
mysłu i związanego z nim łańcucha tworzenia wartości. Ponadto 
oferują całą gamę produktów i usług niezwiązanych z wytwa-
rzaniem drewna, od rekreacji po pochłanianie dwutlenku węgla, 
które przynoszą istotne korzyści gospodarcze i finansowe – często 
w wymiarze ściśle lokalnym. Przemyślane inwestycje w leśnictwo 
przynoszą korzyści środowiskowe, takie jak adaptacja do zmian kli-
matu i łagodzenie ich skutków, lepsze gospodarowanie zasobami 
gleby i wody czy ochrona bioróżnorodności. Ze wszystkich tych 
powodów podjęto decyzję o rozszerzeniu działań prowadzonych 
w ramach planu inwestycyjnego dla Europy na obszarach wiejskich 
o leśnictwo.

W ramach planu inwestycyjnego dla Europy EBI zainwestował nie-
dawno około 30 mln EUR kapitału w spółkę Dasos Capital Oy, która 
ma duże doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w gospodar-
kę leśną. Celem tej inwestycji jest skonsolidowanie portfela oko-
ło 12 tys. hektarów lasów produkcyjnych w Irlandii i zapewnienie 
zrównoważonego ekologicznie gospodarowania ich zasobami. 
„W przypadku spółki Dasos inwestujemy w sektor prywatny, po-
magając w ten sposób wykorzystać potencjał gospodarczy i ekolo-
giczny prywatnych plantacji leśnych” – dodała Feehan.

Rozwój obszarów wiejskich dzięki funduszowi na rzecz gospodarki leśnej – Irlandia
Instrumenty finansowe / Plan inwestycyjny dla Europy
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Galicja
500 mln EUR

Murcja
185 mln EUR

Asturia
300 mln EUR Kantabria

42 mln EUR

Kastylia i León
180 mln EUR

Aragonia
350 mln EUR

Madryt
200 mln EUR

Nawarra
300 mln EUR

Kraj Basków
60 mln EUR

Bazylikata
356 mln EUR

Apulia
150 mln EUR

Kalabria
42 mln EUR

Kampania
250 mln EUR

Lacjum
36 mln EUR

Toskania
199 mln EUR

Saksonia
1 360 mln EUR

K. bratysławski
21 mln EUR

Emilia-Romania
1 132 mln EUR

Lombardia
123 mln EUR

Trydent
204 mln EUR

Brandenburgia
1 929 mln EUR

zachodniopomorskie
65 mln EUR

świętokrzyskie
54 mln EUR

warmińsko-mazurskie
36 mln EUR

mazowieckie
180 mln EUR

K. ołomuniecki
106 mln EUR

małopolskie
38 mln EURK. morawsko-śląski

81 mln EUR

K. zliński
82 mln EUR

K. preszowski
25 mln EUR

Pardubice
87 mln EUR

K. Wysoczyna
28 mln EUR

K. południowoczeski
45 mln EUR

K. południowomorawski
87 mln EUR

Hesja
228 mln EUR

Walonia
500 mln EUR

Dolna Saksonia
150 mln EUR

Marche
300 mln EUR

Estremadura
125 mln EUR

Madera
63 mln EUR

Katalonia
755 mln EUR

K. koszycki
30 mln EUR

Andaluzja
550 mln EUR

FRANCJA
150 mln EUR

NIEMCY
51 mln EUR

CHORWACJA
507 mln EUR

BUŁGARIA
1 200 mln EUR

CZECHY
1 387 mln EUR

WĘGRY
4 936 mln EUR

POLSKA
5 378 mln EUR

RUMUNIA
1 960 mln EUR

SŁOWACJA
2 620 mln EUR

SŁOWENIA
1 104 mln EUR

MALTA
72 mln EUR

ŁOTWA
425 mln EUR

LITWA
1 432 mln EUR

GRECJA
3 050 mln EUR

CYPR
300 mln EUR

WŁOCHY
208 mln EURPORTUGALIA

1 300 mln EUR

EBI i KR chętnie zapoznają się z Państwa opinią. Kontakt z departamentami EBI zajmującymi się rozwojem regionalnym:  
www.eib.org/regional-development. Kontakt z KR: coter@cor.europa.eu.

Galicja
500 mln EUR

Murcja
185 mln EUR

Asturia
300 mln EUR Kantabria

42 mln EUR

Kastylia i León
180 mln EUR

Aragonia
350 mln EUR

Madryt
200 mln EUR

Nawarra
300 mln EUR

Kraj Basków
60 mln EUR

Bazylikata
356 mln EUR

Apulia
150 mln EUR

Kalabria
42 mln EUR

Kampania
250 mln EUR

Lacjum
36 mln EUR

Toskania
199 mln EUR

Saksonia
1 360 mln EUR

K. bratysławski
21 mln EUR

Emilia-Romania
1 132 mln EUR

Lombardia
123 mln EUR

Trydent
204 mln EUR

Brandenburgia
1 929 mln EUR

zachodniopomorskie
65 mln EUR

świętokrzyskie
54 mln EUR

warmińsko-mazurskie
36 mln EUR

mazowieckie
180 mln EUR

K. ołomuniecki
106 mln EUR

małopolskie
38 mln EURK. morawsko-śląski

81 mln EUR

K. zliński
82 mln EUR

K. preszowski
25 mln EUR

Pardubice
87 mln EUR

K. Wysoczyna
28 mln EUR

K. południowoczeski
45 mln EUR

K. południowomorawski
87 mln EUR

Hesja
228 mln EUR

Walonia
500 mln EUR

Dolna Saksonia
150 mln EUR

Marche
300 mln EUR

Estremadura
125 mln EUR

Madera
63 mln EUR

Katalonia
755 mln EUR

K. koszycki
30 mln EUR

Andaluzja
550 mln EUR

FRANCJA
150 mln EUR

NIEMCY
51 mln EUR

CHORWACJA
507 mln EUR

BUŁGARIA
1 200 mln EUR

CZECHY
1 387 mln EUR

WĘGRY
4 936 mln EUR

POLSKA
5 378 mln EUR

RUMUNIA
1 960 mln EUR

SŁOWACJA
2 620 mln EUR

SŁOWENIA
1 104 mln EUR

MALTA
72 mln EUR

ŁOTWA
425 mln EUR

LITWA
1 432 mln EUR

GRECJA
3 050 mln EUR

CYPR
300 mln EUR

WŁOCHY
208 mln EURPORTUGALIA

1 300 mln EUR

ESTONIA
1 150 mln EUR

* Umowy kredytowe podpisane od lutego 2007 r. do lutego 2017 r. Kwota obejmuje kredyty ramowe i kredyty na rzecz programów strukturalnych udzielone regionom (i niewielkiej liczbie prowincji/województw) oraz 
państwom członkowskim, a także podmiotom będącym własnością regionów lub państw członkowskich bądź objętym udzielonymi przez nie gwarancjami. W przypadku państw członkowskich uwzględniono tylko wielo-

sektorowe kredyty ramowe i kredyty na rzecz programów strukturalnych. Przeliczenia z walut krajowych dokonano po kursie obowiązującym w dniu podpisania umowy kredytowej.

BARDZIEJ ROZWINIĘTE REGIONY 

SŁABIEJ ROZWINIĘTE REGIONY

REGIONY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

ELASTYCZNY ROZWÓJ REGIONALNY STAWIAJĄCY   W CENTRUM EUROPY 
Europejczycy chcą aktywnie i na równych prawach uczestniczyć w kształtowaniu swojej przyszłości. W związku z tym Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Komitet Regionów pragną 
tworzyć wzajemnie uzupełniające się oferty, aby zainspirować regiony do wspólnego podążania wyznaczoną ścieżką rozwoju Europy i wyposażyć je w niezbędne do tego narzędzia. EBI i KR 
zdają sobie sprawę, że inwestycje ukierunkowane na spójność są katalizatorem zrównoważonego rozwoju, a tym samym mają fundamentalne znaczenie dla poczucia wspólnoty i wzajemnego 
zaufania, które będzie podstawą do budowania przyszłości naszego kontynentu. EBI już od 1958 roku oferuje wsparcie ukierunkowane na realizację projektów w mniej rozwiniętych regionach, 
a w samych tylko latach 2007–2016 wsparcie Banku dla realizacji celów polityki spójności w obrębie UE przekroczyło 200 mld EUR. Naszą misją pozostaje zapewnienie wysokiego poziomu 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej Europie. Ważnym  elementem tej misji są elastyczne kredyty dla regionów, które pozwalają dotrzeć z finansowaniem do władz 
lokalnych, które najlepiej rozumieją potrzeby mieszkańców. Tego rodzaju decentralizacja pozwoli doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel  
Europy – bez względu na miejsce zamieszkania – będzie czuł, że znajduje się w sercu naszego kontynentu. 

Kredyty  
i łączenie środków

Kredyt ramowy EBI służy do wspierania 
regionalnych programów inwestycyjnych 

realizowanych w perspektywie 3–5 lat i obejmujących 
wiele projektów w różnych sektorach – często o wartości 

zaczynającej się od 100 tys. EUR. EBI i władze regionu uzgadniają 
z góry kryteria finansowania projektów, a następnie zatwierdzają 
projekty w każdym kolejnym roku. Kredyt na rzecz programów 

strukturalnych umożliwia wstępne pokrycie zobowiązań regionu lub 
państwa członkowskiego dotyczących współfinansowania ze środków 

EFSI w danym państwie. Funkcjonuje na zasadach zbliżonych do 
kredytu ramowego. Oba produkty umożliwiają regionowi elastyczne 

dodawanie nowych projektów w odpowiedzi na pojawiające się 
potrzeby przez cały okres realizacji programu inwestycyjnego. 

EBI oferuje również usługi doradcze i pomoc techniczną 
w zakresie przygotowania programu inwestycyjnego 
regionu – także w przypadku dużych projektów EFSI 

realizowanych w ramach programu JASPERS oraz 
instrumentów finansowych EFSI, które 

można łączyć z kredytem EBI.

Doradztwo: Rumunia 
i Bułgaria w trzy lata potroiły 
wskaźnik realizacji projektów 

w dziedzinie infrastruktury publicznej.  
Jak tego dokonały?

 Pomimo dostępu do dotacji unijnych lokalni beneficjenci często nie mieli 
doświadczenia niezbędnego do skutecznej realizacji projektów. Punktem 

przełomowym okazało się utworzenie przez EBI miejscowego zespołu specjalistów 
ds. pomocy technicznej. Dzięki ich wsparciu regiony i gminy miejskie mogą sprawnie 

poruszać się w gąszczu biurokratycznych procedur i lokalnych zwyczajów handlowych, 
skutecznie pokonywać przeszkody, przyspieszyć procesy oraz skutecznie realizować 
kolejne etapy projektów. Członkowie zespołu EBI – ośmiu specjalistów z oddziałów 

w Sofii i Bukareszcie – spotykają się raz w tygodniu ze swoimi odpowiednikami po stronie 
władz Rumunii i Bułgarii, co pozwala przyspieszyć realizację projektów i absorpcję 

środków z funduszy strukturalnych UE. Rezultat: „Ogromny wzrost wskaźnika realizacji 
projektów z około 30% w 2013 roku do niemal 90% w 2016 roku” – powiedział Catalin 

Gheran, który kieruje rumuńskim programem operacyjnym w dziedzinie dużej 
infrastruktury. „Korzyści, jakie projekty te przynoszą mieszkańcom Rumunii, 

bardzo nas motywują. Wsparcie ze strony EBI jest elastyczne, a przez to 
również skuteczne”. W ramach pomocy technicznej Bank wykorzystuje 

dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie przygotowywania 
projektów w Bułgarii i Rumunii zdobyte w ramach programu 

JASPERS (wspólna pomoc dla projektów w europejskich 
regionach). Obecne działania są rozszerzeniem 

i ewolucją dotychczasowych dokonań.

2007-2017       mld EUR
 

Łączna wartość kredytów ramowych 
i kredytów na rzecz programów 

strukturalnych udzielonych  
regionom i państwom 

członkowskim*

Wprowadzanie ułatwień dla  
osób z niepełnosprawnością

Promowanie wzrostu, tworzenia miejsc pracy i rozwoju  
obszarów wiejskich

Odbudowa lepszej infrastruktury 
po trzęsieniu ziemi z 2011 r. 

Wspieranie innowacyjnych 
przedsiębiorstw, 

konkurencyjności regionu 
i integracji społecznej

Wykorzystanie atutów wynikających 
z wielkości i położenia wskazanych 
w strategii inteligentnej specjalizacji 
Malty

Finansowanie MŚP oraz 
ochrona przed powodziami, 
osunięciami ziemi i erozją 
wybrzeża

Wsparcie realizacji celów  
przedakcesyjnych, budowy infrastruktury 
socjalnej na wybrzeżu i wyspach, wzrostu 
konkurencyjności i spójności

Osiąganie celów w zakresie  
transportu i ochrony środowiska  

w związku z wejściem do UE, wspieranie 
realizacji NSRO

Naprawa gospodarki po kryzysie finansowym

Zwiększanie produktywności przez inwestycje 
w sektory B+R+I i ICT, sprawiedliwsze rynki pracy 
i kluczowe projekty dot. gospodarki wodnej 
i transportu

Uzyskanie zrównoważonego, trwałego  
wzrostu gospodarczego i podniesienie  
jakości najważniejszych usług publicznych

Dążenie do istotnej zmiany kierunku rozwoju w celu  
zwiększania efektywności, skuteczności i jakości działania  
sektorów publicznego i prywatnego

Uruchamianie dodatkowych środków publicznych i prywatnych 
na promowanie wzrostu, nowe miejsca pracy i zmniejszanie 
dysproporcji między regionami 

Usprawnianie sieci transportowej, ochrona 
dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie 
spójnego systemu opieki zdrowotnej

Rewitalizacja bogatego dziedzictwa  
kulturowego

Osiąganie celów narodowego programu  
reform i strategii Europa 2020

Poprawa jakości życia przez zwiększanie bezpieczeństwa na 
drogach, remont szpitali, placówek oświatowych i społecznych, 

obiektów kultury 

Zwiększanie konkurencyjności i regeneracja 
terenów pod kątem utrzymania zrównoważonego 
przyrostu ludności

Rewitalizacja 
18 tys. mieszkań 
socjalnych

Budowa zrównoważonych demograficznie społecz-
ności przez modernizację transportu, lokali socjalnych 
i infrastruktury społecznej, wsparcie dla firm

Wspieranie wysiłków na  
rzecz zmiany statusu najmniej 

rozwiniętego regionu Hiszpanii

Zwiększanie odporności na powodzie 
i trzęsienia ziemi, poprawa małej  

infrastruktury i lokali socjalnych, ochrona 
dziedzictwa kulturowego

Pomoc dla sektora prywatnego  
w odbudowie lepszej infrastruktury  

po trzęsieniu ziemi z 2012 r. 

Wsparcie procesu  
naprawy gospodarki po 
kryzysie finansowym



Polityka spójności jest najpotężniejszym narzędziem inwestycyjnym 
Unii Europejskiej i jednym z głównych filarów jej modelu gospodarczego. 
Zgodnie z fundamentalnymi dla UE zasadami solidarności i subsydiarności 
na realizację tej polityki wyasygnowano 454 mld EUR z budżetu Unii oraz 
184 mld EUR ze środków krajowych. Celem jest wspieranie zrównoważonego 
rozwoju wszystkich regionów Europy i zmniejszanie dysproporcji między 
nimi. Dzięki temu polityka spójności nabiera wyjątkowego, integracyjnego 
wymiaru, u podstaw którego leży współpraca partnerska między władzami 
na szczeblach państwowym, regionalnym i lokalnym. 

W wyniku realizacji tej polityki w latach 2007–2013 zatrudnienie znalazło 
niemal 1 mln osób, 6 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody pitnej, 
a 7 mln zaczęło korzystać z nowych lub zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków. Z uwagi na szeroki wachlarz inwestycji – od budowy metra 
w bułgarskiej stolicy Sofii po rewitalizację obszarów miejskich i integrację 
społeczną w belgijskiej gminie Molenbeek – żaden inny obszar polityki 
UE nie przynosi wszystkim regionom większych korzyści niż polityka 
spójności. Na tym jednak nie kończy się jej oddziaływanie. Należy również 
wspomnieć o europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych 
(EFSI), które odgrywają zasadniczą rolę w ochronie dotychczasowych 
i tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez strategiczne inwestycje w realną 
gospodarkę – zwłaszcza tam, gdzie zawodzą mechanizmy rynkowe. 

Fundusze te opierają się w dużej mierze na dotacjach. Jeśli jednak warunki 
rynkowe są korzystne, inteligentna integracja narzędzi finansowych 
i dotacji pozwala dodatkowo wzmocnić oddziaływanie polityki spójności. 
Aby zagwarantować mieszkańcom Europy dalsze korzyści wynikające 
z polityki spójności, Komitet Regionów (działające w ramach UE 
zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych) 
przedstawił konkretne propozycje na okres po 2020 roku, w tym 
kompleksową ocenę oddziaływania terytorialnego przyszłych propozycji 
dotyczących struktury tej polityki. Silna, zreformowana, dostosowana do 
lokalnych realiów i elastyczna polityka spójności – wsparta takim samym 
udziałem w łącznym budżecie Unii Europejskiej – może pomóc w szybszym 
uzdrowieniu europejskich gospodarek i nadaniu im bardziej integracyjnego 
charakteru, a tym samym umożliwić Unii rozwiązywanie palących 
problemów społecznych.
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