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„Još od 1977. godine, Europska investicijska banka surađuje s privatnim tvrtkama i 
javnim sektorom u Hrvatskoj kako bi im na raspolaganje stavila sredstva za dugoročno 
financiranje pod povoljnim uvjetima, kao i savjete presudne za unaprjeđenje 
svakodnevnog života hrvatskih građana.

U Hrvatskoj smo sklopili ugovore o financiranju u vrijednosti većoj od 6,5 milijarda 
eura radi potpore regionalnom razvoju, jačanja konkurentnosti gospodarstva i 
osnaživanja sektora voda, zdravstva, prometa i energetike. Za potrebe hrvatskih 
gradova i otoka, pružamo savjete kako bismo im pomogli da postanu pametniji, 
suvremeniji, inovativniji i zeleniji.

Kao klimatska banka EU-a, Europska investicijska banka utire put pozitivnim 
pomacima u energetskoj učinkovitosti te čuva biološku raznolikost i okoliš u Hrvatskoj. 
Svojim klimatskim financiranjem pomogli smo i hrvatskoj tvrtki Rimac Automobili da 
postane svjetski predvodnik u inovacijama u području elektromobilnosti.

Predani smo izgradnji suvremenog hrvatskoga gospodarstva i ponosimo se svojim 
doprinosom stvaranju svijetle budućnosti za građane Hrvatske.“

Dario Scannapieco
potpredsjednik Europske 

investicijske banke



4 EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA U HRVATSKOJ

Gospodarska se aktivnost oporavila, ali potrebna su veća ulaganja. Nakon šest godina 
recesije, Hrvatska od 2015. bilježi pozitivne stope rasta, pri čemu stvarni rast BDP-a u 

prosjeku iznosi 2,8 % godišnje. Ulaganja, koja su 2011. godine skočila na 20 % BDP-a, ustalila 
su se na toj razini, a očekuje se da će se u idućih par godina ubrzati. Tomu je tako jer poslovni 
izgledi i uvjeti financiranja i nadalje idu u prilog privatnim ulaganjima, dok bi ulaganjima 
u javnom sektoru trebalo doprinijeti iskorištavanje sredstava iz fondova EU-a. Unatoč tome, 
ukupna faktorska produktivnost je slaba, a iskorištenost radne snage niska, što sputava 
potencijalni rast proizvodnje (1,7 % u 2019.).1  Potrebno je osmisliti mjere politike kojima 
će se potaknuti produktivna ulaganja, osobito ona okrenuta inovacijama i vještinama.

Posebno je važno financiranje inovacija i ulaganja u nematerijalnu imovinu. S 0,86 % 
udjela u BDP-u, izdaci za istraživanje i razvoj još su uvijek ispod razine od 1,4 % ,što je bio 
cilj za 2020. godinu.2  U odnosu na Europsku uniju, hrvatske tvrtke premalo ulažu i u širu 
kategoriju nematerijalne imovine, kao što su računalni programi, podaci i stručno 
osposobljavanje (45 % ukupnih ulaganja u usporedbi s prosjekom EU-a od 53 %). Veće 
inovacije iziskuju i odgovarajuće financiranje. No udio financijski ograničenih tvrtki u 
Hrvatskoj među najvišima je u Europi3, osobito u slučaju malih i srednjih poduzeća (MSP-
a), a kao čimbenik koji im najviše ograničava pristup vanjskom financiranju, tvrtke navode 
zahtjeve u pogledu instrumenata osiguranja otplate kredita.

Jačanje ljudskog kapitala i vještina presudno je za daljnje učvršćivanje pozitivnih pomaka 
koji su u novije vrijeme ostvareni u otvaranju radnih mjesta. Stopa nezaposlenosti (6,9 % 
u trećem tromjesečju 2019.) dosegla je najnižu dosad zabilježenu razinu. Znatno se smanjila 
i nezaposlenost među mladima, premda je još uvijek visoka (18,7 %), dok je stopa aktivnosti 
i dalje među najnižima u Europskoj uniji (66 % u usporedbi s prosjekom EU-a od 74 %).4  
Hrvatska je lošija od prosjeka EU-a i kad je riječ o pomanjkanju potrebnih vještina. Boljim 
obrazovanjem, strukovnim obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem, osobito u području 
digitalnih vještina, povećala bi se i produktivnost.

UKRATKO O 
HRVATSKOME 
GOSPODARSTVU 

1 Potencijalni rast BDP-a prema procjeni Europske komisije. 
2 Prema zadnjim dostupnim podacima Eurostata o ulaganjima u istraživanje i razvoj sa stanjem u 2017. godini.
3 Izvor: EIB-ova anketa o ulaganjima iz 2019. godine.
4  Izvor: Eurostat. Aktivno stanovništvo kao postotak ukupnoga stanovništva u dobi od 15 do 64 godine sa stanjem 

u 2. tromjesečju 2019. godine; sezonski usklađeni podaci.
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Koliko je vaše poduzeće u prethodnoj financijskoj godini uložilo u svako od sljedećih 
područja s namjerom održavanja ili povećanja svoje buduće dobiti?
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Financijski ograničene tvrtke obuhvaćaju: tvrtke nezadovoljne dobivenim iznosom sredstava (dobile manje), tvrtke koja su tražile vanjska 
sredstva, ali ih nisu dobile (odbijene) i tvrtke koje nisu tražile vanjska sredstva jer su mislile da će troškovi zaduživanja biti previsoki 
(preskupo) ili da će ih odbiti (odustale).
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Krediti EIB-a  
od 1977.

6,5 mlrd. €

Projektima Europske investicijska banke financiranim  
u Hrvatskoj u proteklih pet godina poduprijet će se  

160 000 radnih mjesta  
tijekom njihove provedbe.

Dugoročno gledano, dovest će do otvaranja  

50 000 novih radnih mjesta.



HRVATSKA I EUROPSKA 
INVESTICIJSKA BANKA

Europska investicijska banka (EIB) djeluje u Hrvatskoj još od 1977. godine, pri čemu je za 
ključne projekte izdvojila više od 6,5 milijarda eura.

U Hrvatskoj, baš kao i u drugim državama članicama EU-a, Europska investicijska banka 
podupire ulagačke projekte zamišljene radi smanjenja razlika u razvijenosti među regijama, 
jačanja konkurentnosti gospodarstva te poboljšanja životnog standarda i kvalitete života. 
Osnovna djelatnost EIB-a i dalje je financiranje projekata koji doprinose gospodarskom 
napretku u područjima koja dobivaju potporu EU-a. Sve hrvatske regije ispunjavaju uvjete 
za zajmove Europske investicijske banke i izdvajanja iz strukturnih fondova i Kohezijskog 
fonda EU-a.

REZULTATI EIB-A U HRVATSKOJ (2018.)

Sklopljeni 
ugovori Grupacije 

EIB-a5

507 mil. €
EIB 444 mil. €

EIF 63 mil. €

Financiranje  
EIB-a kao % 

nacionalnog BDP-a 
0,98 %

5  Grupacija EIB-a sastoji se od dva dijela: Europske investicijske banke (EIB) i Europskog investicijskog fonda (EIF). 
EIF se specijalizirao za osiguravanje sredstava za potrebe malih i srednje kapitaliziranih poduzeća
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50 milijuna eura za obnovu Kliničkog 
bolničkog centra Rijeka, velike bolničke i sveučilišno-
nastavne ustanove kojoj gravitira oko 600 000 građana 
(15 % hrvatskoga stanovništva).
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Javna infrastruktura ključan je dio kreditne aktivnosti Europske investicijske banke u 
Hrvatskoj. Svojim projektima, Banka potiče razvoj hrvatskoga gospodarstva, pri čemu 

pripomaže poboljšanju uvjeta za održiv rast i napredak.

Europska investicijska banka pripomaže obnovi vodne, zdravstvene, prometne i energetske 
infrastrukture u svim dijelovima zemlje. Naša potpora hrvatskim građanima donosi opipljive 
koristi, zbog čega smo jedan od glavnih javnih financijera u zemlji.

Svojim radom poduprli smo obnovu više dionica državne željezničke mreže u Hrvatskoj, 
kao i dionice autoputa na Paneuropskom koridoru Vc, koji Hrvatsku povezuje s Mađarskom 
i Bosnom i Hercegovinom.

Financirali smo i proširenje i dogradnju Zračne luke Dubrovnik. Tim projektom pospješuju 
se prometni tokovi, ublažava se zagušenost u vršnim satima i unapređuje se sigurnost i 
kvaliteta usluga.

U Zagrebu je Europska investicijska banka pripomogla modernizaciji gradskog sustava 
opskrbe električnom i toplinskom energijom, što će doprinijeti smanjenju emisija 
stakleničkih plinova.

RIJEKA DOBIVA NOVU BOLNICU NAKON GOTOVO 100 GODINA

Osigurali smo 50 milijuna eura za obnovu Kliničkog bolničkog centra Rijeka, velike bolničke 
i sveučilišno-nastavne ustanove kojoj gravitira oko 600 000 građana (15 % hrvatskoga 
stanovništva.

Projekt obuhvaća izgradnju suvremene bolnice za skrb o majci i djetetu, novog 
termoenergetskog bloka i novog parkirališta. To će biti i značajan korak u preseljenju 
bolničkih jedinica, raspršenih diljem grada, na jedinstvenu lokaciju. Time će se unaprijediti 
zdravstvena infrastruktura i kvaliteta usluga za pacijente, medicinsko i nastavno osoblje. 
Strateški plan razvoja KBC-a izrađen je uz tehničku pomoć Europske investicijske banke, 
pruženu preko Europskog savjetodavnog centra za ulaganja.

KREDITI JAVNOM 
SEKTORU



10 EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA U HRVATSKOJ

SURADNJA S HRVATSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVITAK 
(HBOR-OM)

Europska investicijska banka od 2001. godine surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i 
razvitak (HBOR-om) radi potpore projektima u javnom i privatnom sektoru. Glavna zadaća 
HBOR-a promicati je razvoj hrvatskoga gospodarstva. Suradnja s HBOR-om donijela je koristi 
projektima potpomognutim sredstvima EIB-a, među kojima su i razvoj Kliničkog bolničkog 
centra Rijeka i Zračne luke Dubrovnik.

2017. godine, Europska investicijska banka odobrila je HBOR-u višegodišnji okvirni kredit u 
iznosu od 800 milijuna eura. Tranša u iznosu od 250 milijuna eura namijenjena je potpori mikro, 
malim i srednjim poduzećima (MSP-ima) u sektoru industrije, usluga, turizma i drugih 
djelatnosti koje ispunjavaju uvjete. Tranša u iznosu od 392,5 milijuna eura, odobrena kroz dva 
kredita, namijenjena je potpori srednje kapitaliziranim poduzećima i drugim prioritetima. 
Tranšom u iznosu od 15 milijuna eura pomaže se MSP-ima, srednje kapitaliziranim poduzećima 
i drugim prioritetnim projektima u okviru Instrumenta za financiranje prirodnog kapitala 
(NCFF-a). Taj instrument kombinira sredstva Europske investicijske banke i sredstva Europske 
komisije iz njezinog Programa LIFE (za okoliš i klimatske aktivnosti) radi potpore zelenoj 
infrastrukturi, održavanju ekosustava, kompenziranju štetnih učinaka na biološku raznolikost 
i promicanju biološke raznolikosti i zaštite okoliša.
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Kad je riječ o privatnom sektoru, aktivnost Europske investicijske banke u Hrvatskoj 
velikim je dijelom okrenuta malim i srednjim poduzećima. Mala poduzeća okosnica su 

hrvatskoga gospodarstva. U Hrvatskoj i na cijelom prostoru EU-a, više od 99 % svih 
poduzeća čine upravo MSP-i, na koje otpadaju dva od svaka tri radna mjesta. No te tvrtke 
nerijetko se muče s pristupom sredstvima potrebnim za rast i napredak. EIB podupire 
razvoj malih poduzeća kreditnim linijama zamišljenim kao odgovor na oskudicu 
dugoročnog financiranja. Zahvaljujući povlaštenim uvjetima naše potpore za financijske 
institucije i banke, povećava se i svekolika dostupnost kredita.

K tome, Europska investicijska banka hrvatskim tvrtkama odobrava i izravne kredite. 
Primjerice, pod okriljem Europskog fonda za strateška ulaganja, 2018. smo godine u 
Hrvatskoj po prvi puta ugovorili kredit s jednim privatnim subjektom, a radi se pomoći 
društvu Valamar Riviera d.d., domaćem predvodniku u sektoru turizma. Potporu smo odobrili 
i društvu Rimac Automobili, koje razvija baterijsku tehnologiju za najbrži električni automobil 
na svijetu, otvara radna mjesta u Hrvatskoj i donosi inovacije u području elektromobilnosti.

Europska investicijska banka i dalje će na prvo mjesto stavljati pristup sredstvima za potrebe 
malih poduzetnika tako što će osigurati da im na raspolaganju bude posredovano financiranje. 
Krediti EIB-a za mala i srednje kapitalizirana poduzeća iz čitavog niza sektora trenutačno su 
dostupni posredstvom HBOR-a i nekoliko poslovnih banaka6 koje djeluju u zemlji.

PRIŠTEDITE SI ENERGIJU ZA POSAO

Sa Zagrebačkom bankom, najvećom poslovnom bankom u Hrvatskoj, ugovorili smo kredit 
od 40 milijuna eura u okviru Instrumenta za privatno financiranje energetske učinkovitosti 
(PF4EE), zajedničkog programa Europske investicijske banke i Europske komisije. Kreditom 
se podupiru energetska učinkovitost i mala ulaganja u obnovljive izvore energije, poglavito 
u privatnom sektoru. Tim projektima ostvarit će se energetske uštede i pospješiti energetska 
učinkovitost zgrada i proizvodnih postrojenja, što će doprinijeti ostvarenju hrvatskih i 
europskih ciljeva, kao i ciljeva Europske unije u pogledu ublažavanja klimatskih promjena 
i sigurnosti opskrbe energijom.

KREDITI PRIVATNOM 
SEKTORU

6  ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., 
Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagrebačka banka d.d.
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„Zbilja sam ponosna što radim u tvrtki koja je dio 
globalnih promjena, tvrtki koja zaista pozitivno djeluje  
na svijet i okoliš“, napominje Elizabeta. „A sve to događa 
se u jednoj maloj zemlji kao što je Hrvatska.“
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TRAJNIJE OD BRONCE

Za Hrvatsku, jedan od ključnih sektora je turizam koji ostvaruje 20 % BDP-a i zapošljava 
10 % ukupnog broja zaposlenih. Najpopularnija regija po broju turista je Istra, omiljena 
destinacija još od doba starih Rimljana.

U okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU-a), Europska investicijska banka po 
prvi je puta u Hrvatskoj ugovorila kredit s jednim subjektom iz privatnog sektora, a riječ 
je o vodećem turističkom poduzeću Valamar Riviera d.d. Kreditom u iznosu od 16 milijuna 
eura, odobrenim u sklopu Plana ulaganja za Europu, nadopunjen je kredit u visini od 44 
milijuna eura, koji je Valamaru plasiran posredstvom HBOR-a kao državne razvojne banke. 
Tim sredstvima uglavnom se podupire osuvremenjivanje i dogradnja postojećih hotelskih 
kapaciteta u Istri, s pojačanim naglaskom na pružanje obiteljskih usluga.

ELIZABETA I PUT KA INOVATIVNIM RADNIM MJESTIMA

Kad je Elizabeta Žalac došla na svijet u Đurđevcu, sjevernohrvatskom gradiću sa 6.000 
stanovnika, njezini roditelji još uvijek su vozili Ladu proizvedenu u Sovjetskom Savezu. 
Danas ta djevojka radi na jednom od najbržih automobila na svijetu.

Radnih mjesta bilo je malo, pa je Elizabeta pa mislila kako će u potragu za poslom morati 
u inozemstvo, iako je „zapravo željela ostati ovdje, blizu svoje obitelji i prijatelja.“ Europska 
investicijska banka pomogla je ovoj nadarenoj mladoj inženjerki da ostane na svojoj 
rodnoj grudi.

Jednog dana Elizabeta je ugledala oglas za posao na radnom mjestu inženjera baterijskih 
sustava u tvrtki Rimac Automobili, jedinom domaćem proizvođaču automobila. Posao je 
i dobila, pa tako danas radi na sportskim automobilima koji dosežu brzinu od čak 412km/h. 
Rimac proizvodi najnapredniju baterijsku tehnologiju koja se može koristiti i u lokomotivama, 
autobusima, pa čak i invalidskim kolicima. Europska investicijska banka najprije je poduprla 
tvrtku kreditom odobrenim preko HBOR-a. Zatim joj je prosincu 2018. Banka odobrila 
kredit u iznosu od 30 milijuna eura kako bi tvrtku poduprla u daljnjem razvoju njenih 
tehnologija vožnje na električni pogon. Ovaj projekt pomaže Rimcu da postane dobavljač 
tehnologija za električna vozila i industrijski proizvođač komponenti za 
svjetsku autoindustriju. Financiranje se ostvaruje kao kreditiranje 
kapitala za rast u okviru Europskog instrumenta za financiranje rasta. 
Osiguran jamstvom iz Europskog fonda za strateška ulaganja, ovaj 
kredit omogućuje Rimcu da nastavi sa svojim snažnim rastom, 
ubrza svoje istraživanje i razvoj, poveća prodaju i pojača 
marketinške napore kako bi mogao ostvariti planirano širenje 
na Aziju i Europu.

30 milijuna € 
za tvrtku  

Rimac Automobili
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Grupacija EIB-a, koju čine Europska investicijska banka i Europski investicijski fond (EIF), 
nudi cijeli niz financijskih instrumenata radi pomoći i potpore malim i srednjim 

poduzećima u svim dijelovima Hrvatske.

Europski investicijski fond specijaliziran je za rizično financiranje malih i srednjih poduzeća 
(MSP-a). Fond izdaje jamstva kreditnim posrednicima radi njihovoga poticanja na 
kreditiranje MSP-a, a svoja financijska sredstva plasira u fondove rizičnog kapitala, koji su 
okrenuti ulaganju u MSP-e.

Fond je u Hrvatskoj prisutan od 2010. godine, pri čemu nudi cijeli niz jamstvenih, vlasničkih 
i uključivih financijskih instrumenata koje plasira posredstvom ključnih domaćih financijskih 
institucija. Hrvatska se okoristila inicijativama na razini EU-a, kao što su Program za 
konkurentnost MSP-a (COSME) i InnovFin, kao i regionalnim inicijativama poput 
Instrumenta za razvoj poduzetništva i inovacija na zapadnom Balkanu 
i, u novije vrijeme, instrumenata kao što je Hrvatska inicijativa za 
poduzetnički kapital. Ta inicijativa pokrenuta je u suradnji s 
hrvatskim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova 
EU-a, a njome se podupiru tvrtke u ranom stadiju razvoja, 
čime se nadopunjuje Hrvatski program ulaganja u 
rast - inicijativa pokrenuta u suradnji s HBOR-om radi 
poticanja ulaganja u vlasnički kapital tvrtki u kasnijim 
fazama razvoja. Ovom lepezom inicijativa koje se 
međusobno nadopunjuju pospješen je pristup 
financijskim sredstvima za potrebe hrvatskih tvrtki, 
a posebno je pojačana potpora rizičnim ili inovativnim 
mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima te 
startup tvrtkama.

EUROPSKI  
INVESTICIJSKI FOND  
U HRVATSKOJ 

EIF je u financiranje hrvatskih 
MSP-a uložio više od  

207 milijuna eura,  
čime je mobilizirao preko  

708 milijuna eura  
za više od 2 800 MSP-a.
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Financiranje EIB-a omogućilo je Agriviju da 
ubrza svoj rast, kako u pogledu tržišnog 
dosega, tako i time što je gotovo udvostručio 
broj zaposlenih.

Agrivi ima više od  
30 000 korisnika  

u 150 zemalja
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NAJMOĆNIJI SOFTVER ZA UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM 
GOSPODARSTVIMA

Matija Žulj došao je na jednu zamisao. Naumio je promijeniti svijet. Ili, ako ništa drugo, 
promijeniti način na koji poljoprivrednici proizvode hranu. Napustio je korporativni svijet 
i latio se razvoja revolucionarnog softvera za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima.

Za početak, podigao je vlastitu plantažu borovnice ne bi li osobno iskusio što zapravo znači 
uzgajati hranu. Uskoro se suočio s istim izazovima kao i drugi poljoprivrednici širom svijeta. 
Najbolje prakse u području uzgoja bile su teško dostupne, a na tržištu nije postojao 
jednostavan i povoljan softver koji bi mu pomogao u donošenju odluka na temelju podataka.

Matija je svoju tvrtku Agrivi osnovao 2013. godine, s nakanom da razvije sveobuhvatan, 
na znanju utemeljen alat za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima, koji će 
poljoprivrednicima omogućiti planiranje, praćenje i analizu svih aktivnosti na svojim 
gospodarstvima.

Obradom zemlje, sadnjom, zaštitom kultura, gnojidbom, navodnjavanjem, žetvom i svim 
ostalim aktivnostima upravlja se s nekoliko „klikova“, što u konačnici dovodi do povećanja 
produktivnosti i bolje razmjene spoznaja s drugim poljoprivrednicima, uključujući najbolje 
prakse i iskustva. Funkcionalnosti redovnog praćenja i analize podataka pripomažu i 
pravovremenom uočavanju i zaštiti kultura i prinosa od bolesti, što osigurava održiviju i 
profitabilniju poljoprivrednu proizvodnju.

Agrivi je 2014. proglašen najboljom startup tvrtkom na svijetu. Southern Central Ventures, 
koji upravlja Fondom za inovacije u poduzećima na zapadnom Balkanu (ENIF-om), a koji 
podupire Europski investicijski fond, prepoznao je važnost Agrivijevog vizionarskog rada 
na razvoju softvera i u tvrtku je uložio dok je bila još u povojima. To financiranje omogućilo 
je Agriviju da ubrza svoj rast, kako u pogledu tržišnog dosega, tako i time što je gotovo 
udvostručio broj zaposlenih. Danas tvrtka ima više od 30 000 korisnika u 150 zemalja.
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Uz svoje kreditne aktivnosti, Europska investicijska banka svojim hrvatskim partnerima 
pomaže i tijekom čitavog životnog ciklusa projekta. Naše savjetodavne usluge počivaju 
na našem širokom iskustvu i stručnom znanju, pri čemu korisnicima pomažu pri osmišljanju 
i provedbi projekata. Svoje vlastite kredite i tehničku pomoć stavljamo u spregu i s 
pogodnostima iz drugih programa EU-a.

Europska investicijska banka potpisala je sporazum o savjetodavnim uslugama s hrvatskim 
Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU-a, čime je Grupaciji EIB-a omogućeno 
pružanje savjetodavnih usluga javnim i privatnim subjektima.

Savjetodavne usluge pripomažu utvrđivanju, pripremi i razvoju ulagačkih projekata u okviru 
Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Kao plod suradnje Europske investicijske 
banke i Europske komisije, taj Centar dio je Plana ulaganja za Europu, a Hrvatskoj služi kao 
jedinstvena točka pristupa sveobuhvatnoj savjetodavnoj i tehničkoj pomoći. Europski 
savjetodavni centar za ulaganja pripomogao je našem financiranju Kliničkog bolničkog 
centra Rijeka, velike bolnice i sveučilišno-nastavne ustanove. Tijekom pripreme kredita, 
riječki KBC dobio je ciljanu tehničku pomoć kako bi izradio svoj strateški plan razvoja i kako 
bi se osiguralo da projekt i financiranje udovoljavaju standardima održivosti.

Savjetodavni timovi Banke rade i na hrvatskim pametnim gradovima. S partnerima iz javnog 
i privatnog sektora, savjetodavne službe Banke razmatraju nove načine na koje bi pametna 
rješenja za financiranje i platforme za ulaganja mogle pomoći gradovima i otocima da 
budu još uspješniji i održiviji. Kroz tehničku pomoć koju pruža za potrebe pametnih gradova 
u Hrvatskoj, Europska investicijska banka promiče širu primjenu novih financijskih alata 
(umjesto bespovratnih potpora), objedinjuje projekte koji bi inače bili premali za dobivanje 
financijskih sredstava i koordinira širu savjetodavnu podršku u području urbanih pitanja.

Radi iskorištavanja mogućnosti za brži razvoj gradova i otoka, Europska investicijska banka 
i hrvatsko Ministarstvo regionalnoga razvoja potpisali su sporazum o savjetodavnim uslugama, 
kojim se podupire osmišljanje platforme za ulaganja u Hrvatskoj, a Banci se omogućuje 
pružanje pomoći u podizanju svijesti o mogućnostima financiranja, analizi potreba za 
ulaganjima i praznina u financiranju i davanju preporuka za poboljšanja urbanih strategija.
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Europska investicijska banka je banka Europske unije i u vlasništvu je njenih država članica. 
Grupacija EIB-a u 2018. je godini osigurala gotovo 80 milijardi eura za ulaganja unutar Europe 
i izvan njenih granica.

EIB je najveći multilateralni izdavatelj obveznica i zajmodavac na svijetu.


