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Niniejszy dokument roboczy pod tytułem: „Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich 
Platform Technologicznych” jest skierowany do sektora badań i rozwoju technologicznego (RTD) i dotyczy 
przede wszystkim propozycji wdrażania Europejskich Platform Technologicznych (projekty i infrastruktura) 
w ramach siódmego programu ramowego UE na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Daje podsta-
wowy, praktyczny przegląd różnych instrumentów finansowania oferowanych przez Europejski Bank Inwe-
stycyjny (kredyty) we współpracy z Komisją Europejską (dotacje).

Niektóre terminy techniczne, których objaśnienia znajdują się w glosariuszu finansowym, są wyróżnione 
kursywą kiedy po raz pierwszy pojawiają się w tekście.

Niniejszy dokument jest rezultatem pracy grupy roboczej do spraw instrumentów finansowych na rzecz wdrażania 
Europejskich Platform Technologicznych. Do jego powstania przyczynili się, oprócz przestawicieli Komisji Europejskiej 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, następujący członkowie grupy roboczej: pp. Phil Doran (Core Technology Ven-
tures Ltd.), Claude Roulet (Schlumberger Water Services), Michel Viaud (European Photovoltaic Industry Association), 
Michael vom Baur (Akeryards) i Lutz Walter (EURATEX).
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Jaki	jest	cel	niniejszego	dokumentu?

1.  Wprowadzenie

Europa wyznaczyła sobie ambitny cel stania się 
najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodar-
ką na świecie opartą na wiedzy (strategia lizbońska 
z 2000 roku). Zwiększenie inwestycji w badania i 
rozwój technologiczny będzie miało, w długotermi-
nowej perspektywie, znaczący pozytywny wpływ 
na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkuren-
cyjność Europy. Rada Europejska na szczycie w 
Barcelonie w 2002 roku zaapelowała do państw 
członkowskich UE o zwiększenie inwestycji w RTD 
do 3% PKB do roku 2010, z czego dwie trzecie 
powinno pochodzić z sektora prywatnego. Z myślą 
o wsparciu realizacji tego celu opracowano wiele 
różnych instrumentów polityki na poziomie krajo-
wym i europejskim. Jednakże Komisja Europejska 
przyznała, że, pomimo istniejących instrumentów 
dotacyjnych, ograniczenia finansowe są wciąż 
poważnym problemem, z jakim boryka się wiele 
przedsiębiorstw i instytucji.

Niniejszy „Przewodnik finansowania projektów w 
ramach Europejskich Platform Technologicznych” 
jest skierowany do sektora RTD i dotyczy prze-
de wszystkim propozycji wdrażania Europejskich 
Platform Technologicznych (projekty i infrastruktu-
ra) w ramach siódmego programu ramowego UE 
na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Daje 
podstawowy, praktyczny przegląd różnych instru-
mentów finansowania oferowanych przez Europej-
ski Bank Inwestycyjny we współpracy z Komisją 
Europejską.

Niniejszy dokument roboczy koncentruje się na na-
stępujących trzech kluczowych przesłaniach:

I.  Projekty w ramach Europejskich Platform Tech-
nologicznych (EPT) są niejednorodne i wyma-
gają indywidualnych rozwiązań finansowania

Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób moż-
na skonstruować plan finansowania dla projek-

tu w ramach EPT i w jakich przypadkach można 
wykorzystać instrumenty kredytowe EBI, pokazuje 
różnicę pomiędzy finansowaniem ze środków włas-
nych a finansowaniem w formie dotacji i kredytów,  
koncentruje się na charakterze i szczegółowych 
wymaganiach różnych instrumentów i struktur fi-
nansowania kredytowego EBI, podkreśla również, 
że finansowanie EBI jest uzupełnieniem istniejących 
instrumentów dotacyjnych na poziomie unijnym i 
krajowym, które jest dostępne dla akceptowanych 
przez banki promotorów i kwalifikujących się pro-
jektów. 

II. Zaangażowanie EBI wartością dodaną

Udział EBI w finansowaniu projektów w ramach EPT 
stanowi wartość dodaną, gdyż Bank oferuje wysoce 
konkurencyjne warunki finansowania w systemie po-
działu ryzyka z promotorem i/ lub innymi partnerami 
finansującymi oraz dostarcza know-how w zakresie 
konstruowania projektu. Zaangażowanie EBI jest po-
nadto postrzegane jako marka jakości i może przy-
ciągnąć innych partnerów finansujących (efekt kata-
lityczny). 

III.  Nowe instrumenty zmobilizują dodatkowe 
środki dla badań i rozwoju (R&D) w  
Europie

Komisja Europejska i EBI opracują nowe sposo-
by, oprócz istniejących instrumentów dotacyjnych, 
wykorzystania instrumentów finansowania EBI jako 
dźwigni finansowej dla dotacji unijnych. W ramach 
siódmego badawczego programu ramowego na 
lata 2007-2013 planuje się uruchomienie programu 
finansowania zgodnie z systemem podziału ryzyka. 
Ten program, będący uzupełnieniem klasycznych 
dotacji, poszerzy zdolność EBI do finansowania in-
nowacyjnych projektów akceptowanych przez ban-
ki, których profil ryzyka jest wyższy od profilu ryzyka 
głównego portfela kredytowego EBI.
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2.  Europejski Bank Inwestycyjny jest silnym 
partnerem we wspieraniu badań i rozwoju 
technologicznego oraz innowacji w 
Europie

Europejski Bank Inwestycyjny jest autonomiczną in-
stytucją Unii Europejskiej, powołaną w celu finanso-
wania projektów inwestycyjnych przyczyniających 
się do zrównoważonego rozwoju UE. Działa na za-
sadzie banku publicznego wspierającego realizację 
celów polityki Unii Europejskiej. EBI, jako wielki kre-
dytobiorca międzynarodowy, ma najwyższy rating 
kredytowy (AAA) i jest w stanie pozyskać duże ilości 
funduszy na rynkach finansowych na możliwie  
najlepszych warunkach.

Jednym ze strategicznych priorytetów Grupy EBI, 
w których realizację jest zaangażowany Europejski 
Fundusz Inwestycyjny – jej ramię specjalizujące się 
w kapitale ryzyka, jest wspieranie innowacji w ra-
mach Inicjatywy Innowacje 2010 (i2i). EBI oferuje 
różne rodzaje finansowania dłużnego, natomiast 
EFI inwestuje w innowacyjne firmy za pośredni-
ctwem funduszy kapitału ryzyka. EBI podpisał już 
umowy kredytowe, w ramach koperty przeznaczo-
nej na inicjatywę i2i w wysokości 50 mld EUR na 
bieżącą dekadę, na kwotę 34,7 mld EUR. Bank, 
aby wzmocnić swoje wsparcie na ten cel, opraco-
wał zestaw instrumentów kredytowych, które mogą 
być dostosowane do konkretnych potrzeb projek-
tów i ich promotorów.
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W	jaki	sposób	można	finansować		
projekty	w	ramach	EPT?

Ryzyko projektu

Potrzeby w zakresie finansowania

Kapitał własny

Kredyty

Dotacje

Badania  
podstawowe

Badania  
stosowane

Prototyp Komercjalizacja

• Instytuty badawcze
•  Wielkie 

przedsiębiorstwa
•  Firmy typu start-up i 

spin-off 

•  Instytuty badawcze
•  Firmy różnej wielkości 

i o różnej strukturze 
własności

•  Firmy różnej 
wielkości i  
o różnej  
strukturze 
własności

•  Firmy różnej 
wielkości i o 
różnej struk-
turze własności

Przewidy-
wane źródła 

finanso-
wania

Typowi pro-
motorzy

Etapy projektów badawczych

•  W miarę postępów projektu koszty inwestycyjne na ogół zwiększają się, natomiast ryzyko z nim związane 
spada. Dlatego też w końcowych etapach projektu finansowanie w formie kredytu jest bardziej odpo-
wiednie.

•  Różni promotorzy projektów, począwszy od instytutów badawczych po przedsiębiorstwa, są zaangażo-
wani w różne etapy projektów w ramach EPT.

3.  Europejskie Platformy Technologiczne są 
niejednorodne

Projekty w ramach EPT różnią się znacznie mię-
dzy sobą pod względem kosztów inwestycyjnych, 
harmonogramu realizacji, profilu ryzyka i potrzeb w 
zakresie finansowania. Na ogół dla każdego pro-
jektu badawczego i każdego etapu danego pro-
jektu niezbędne jest opracowanie indywidualnego 
planu finansowania. Typowe źródła finansowania 

to: kapitał własny, dotacje i/ lub kredyty. Z regu-
ły wymóg finansowania z kapitału własnego jest 
większy na wczesnych etapach projektu, kiedy to 
ryzyko projektu jest stosunkowo wysokie. Poniższy 
schemat ilustruje różne etapy projektów w ramach 
EPT. Dla każdego etapu wskazany jest stopień 
 ryzyka projektu, potrzeby w zakresie finansowania i 
rodzaj finansowania, jaki w większości przypadków 
jest uznawany za odpowiedni.

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych
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Metoda finansowania przedsiębiorstw

W tej metodzie finansowania partnerzy finansujący 
(np. EBI) dostarczają środków promotorowi – któ-
rym może być firma, konsorcjum firm lub instytucja 
– w oparciu o jego siłę finansową. Partnerzy finan-
sujący są zatem narażeni na ryzyko kredytowe pro-
motora, a nie projektu.

Metoda finansowania projektów

W tej metodzie finansowania projekt jest realizo-
wany i finansowany przez samodzielną i niezależną 
– pod względem prawnym i finansowym (tzn. wy-
raźnie oddzieloną) – spółkę powołaną do realizacji 
określonego projektu (SPV1), przy czym promotor 
jest jej partnerem strategicznym (np. udziałowcem).

Z reguły finansowania w formie kredytu można udzielić tylko wtedy, gdy promotor (w metodzie finansowania 
przedsiębiorstw) lub sam projekt (w metodzie finansowania projektów) spełnia wymogi zdrowej praktyki 
bankowej (tzn. jest akceptowany przez banki).

Różnicę pomiędzy kosztami inwestycyjnymi, dotacjami i kredytami bankowymi muszą na ogół pokryć fun-
dusze ze środków własnych.

Przykład:

Dwie spółki energetyczne opracowują projekt 
innowacyjnej elektrowni opartej na energii odna-
wialnej. Powołują spółkę do realizacji projektu, aby 
 podzielić się ryzykiem.

Przykład:

Dostawca części samochodowych ubiega się o fi-
nansowanie dla projektu (na własne  ryzyko), nowe-
go filtra zanieczyszczeń dla czołowego producenta 
oryginalnego wyposażenia.

4.   Różne rodzaje projektów wymagają róż-
nych planów finansowania

Opracowanie właściwego planu finansowania dla 
projektu w ramach EPT lub jego promotora (pro-
motorów) zależy od tego, czy dany projekt jest 
 realizowany i finansowany na zasadzie indywidu-
alnej (metoda finansowania projektów – project 
 finance model) czy też w kontekście działalności 
firm lub instytucji ponoszących pełne ryzyko projek-
tu (metoda finansowania przedsiębiorstw – corpo-
rate finance model).

1 Special Purpose Vehicle (instrument specjalnego przeznaczenia).

Udziałowcy
Kapitał własny/

Przepływ 
pieniężny

UE/państwo Dotacje

Bank(i) Kredyt

Projekt

Promotor
Główny podmiot 

przejmujący ryzyko 
projektu

Promotor
Podmiot 

przejmujący 
ryzyko projektu

Bank(i)
Podmiot 

przejmujący ryzyko 
projektu

Kredyt
Projekt

UE/państwo Dotacje

Kapitał 
własny
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5.  EBI udziela pomocy finansowej akceptowa-
nym przez banki partnerom, którzy promują 
kwalifikujące się projekty

Metoda finansowania określa kryteria oceny akcep-
towalności przez banki, natomiast kwalifikowalność 
koncentruje się wyłącznie na danym projekcie, a 
zatem jest niezależna od struktury prawnej i finan-
sowej. Poniższy schemat ilustruje dwa podstawo-
we wymogi, których spełnienie jest niezbędne do 
otrzymania kredytu EBI: kwalifikowalność (zgod-
ność projektu z priorytetami i politykami UE oraz ży-
wotność projektu - jego rentowność ekonomiczna 
i wykonalność techniczna) i akceptowalność przez 
banki. Zawiera również wykaz alternatywnych me-
tod finansowania w wypadku niespełnienia warun-
ków otrzymania kredytu EBI.

  2   W niektórych wypadkach EBI może sfinansować do 75% kosztów kwalifikujących się projektu.

Dwa etapy:

1-  Ocena kwalifikowalności polegająca na sprawdzeniu zgodności projektu z priorytetami i polityką UE  
i ocenie żywotności projektu, czyli jego rentowności ekonomicznej i wykonalności technicznej.

2-  Ocena akceptowalności przez banki polegająca na sprawdzeniu wiarygodności kredytowej kredytobior-
cy oraz/lub ocenie przepływów pieniężnych i wartości aktywów SPV.

Metoda finansowania przedsiębiorstw Metoda finansowania projektów

Ocena kwalifikowalności + żywotność projektu + określenie kosztu projektu

Czy projekt jest zgodny z celami polityki UE i wytycznymi EBI?
NIE kwalifikuje się!

Kwalifikuje się 

Ocena akceptowalności przez banki
Wiarygodność kredytowa kredytobiorcy                Wolny przepływ pieniężny i wartość aktywów SPV  
(tzn. rating kredytowy)

NIE akceptowalny  
przez banki!

-> Dotacje + kapitał własny 
(np. fundusze kapitału 

ryzyka EFI)

Akceptowalny przez banki

Finansowanie EBI pokrywa do 50%2 kosztów kwalifikujących się projektu

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych
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W poniższej tabeli przedstawiono przegląd kryteriów oceny akceptowalności przez banki dla każdej meto-
dy finansowania.

Ocena akceptowalności przez banki

Jaka jest zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami? 

Metoda finansowania przedsiębiorstw Metoda finansowania projektów

•  Akceptowalność transkacji przez banki w tej 
metodzie zależy głównie od wiarygodności kre-
dytowej promotora, który z reguły jest również 
kredytobiorcą.

•  Wiarygodność kredytowa zależy głównie od 
zdolności firmy do obsługi kredytu (spłaty kapi-
tału wraz z odsetkami).

•  Ocena zdolności firmy do obsługi kredytu do-
tyczy przede wszystkim jej rentowności, solid-
ności bilansu i zdolności do generowania stabil-
nych przepływów pieniężnych.

•  Z zastrzeżeniem zadowalającej wiarygodności 
kredytowej kredytobiorcy, metoda finansowa-
nia przedsiębiorstw może być stosowana w 
zasadzie do wszystkich rodzajów projektów w 
ramach EPT – nawet stosunkowo ryzykownych 
projektów w zakresie podstawowych R&D, gdyż 
obsługa kredytu jest oddzielona od ryzyka pro-
jektu. 

•  Ocena akceptowalności przez banki dotyczy 
samego projektu, który jest przeważnie reali-
zowany przez samodzielną i niezależną – pod 
względem prawnym i finansowym – spółkę typu 
SPV (tzn. wyraźnie oddzieloną, bez regresu lub 
z ograniczonym regresem do promotora).

•  Akceptowalność projektu przez banki zależy 
głównie od satysfakcjonujących wyników poniż-
szych czterech głównych wskaźników: 
•  zdolności SPV do generowania wystarczająco 

stabilnych, niezależnych przepływów pienięż-
nych/ środków na obsługę kredytu,

•  udziału kapitału własnego w strukturze SPV,
•  stabilnej wartości aktywów projektu i/lub inne-

go zabezpieczenia,
•  innych strukturalnych elementów/ ryzyk ope-

racji finansowania, jak na przykład okresy kre-
dytowania, ograniczenia i warunki finansowe, 
ryzyko polityczne.
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Co	jest	przedmiotem	finansowania	EBI		
i	jaka	jest	jego	forma?

Otrzymanie finansowania EBI jest uzależnione od satysfakcjonującej oceny rentowności ekonomicznej i 
wykonalności technicznej projektu oraz akceptowalności kredytobiorcy przez banki, poza tym podlega 
warunkom ustalonym przez EBI.

Wykorzystanie środków (w mln EUR) Źródła finansowania (w mln EUR)

1 rok   20

2 lata   30

3 lata  10 

Ogółem 60

Maksymalna wysokość  
kredytu EBI: 50%  30 

Inne źródła (kredyty, kapitał  
własny, dotacje)  30

Ogółem 60O
kr

es
 k

re
dy

to
w

an
ia

•  Rzeczowe aktywa trwałe 
oraz wartości niematerialne i 
prawne

•  Koszty personelu badawczego
•  Przyrostowy kapitał pracujący
•  Koszty operacyjne projektu, 

itd.

6.   Wysokość kredytu EBI zależy od kosztów 
kwalifikujących się projektu

Podstawowym warunkiem wstępnym do uzyskania 
finansowania EBI jest akceptowalność kredytobior-
cy (tzn. promotora lub SPV) przez banki, ale EBI 
finansuje wyłącznie kwalifikujące się inwestycje i 
ogranicza finansowanie do 50% szacowanego cał-
kowitego kosztu projektu. 

Czym jest projekt EBI?

Projekt, z punktu widzenia EBI, to inwestycja o jas-
no określonym celu pod względem technicznym i 
ekonomicznym. Obejmuje również wszelkie wy-
datki dodatkowe, jakie są niezbędne do realizacji 
projektu.

W jaki sposób definiuje się koszty kwalifiku-
jące się projektu?

Całkowity koszt kwalifikujący się projektu obejmuje 
koszty wszystkich inwestycji związanych z projek-
tem lub serią projektów. Są to na ogół rzeczowe 
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 
koszty personelu badawczego, przyrostowy kapitał 
pracujący i koszty operacyjne projektu.

Poniższy diagram przedstawia przykład sposobu, 
w jaki EBI definiuje koszty projektu i maksymalną 
kwotę kredytu.

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych
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•  Kredyty globalne są przeznaczone na finansowa-
nie małych projektów, których koszty inwestycyj-
ne nie przekraczają 15 mln EUR.

•  Są to linie kredytowe EBI udostępniane pośred-
nikom finansowym, którzy z kolei przeznaczają je 
(na swoje własne ryzyko) na wsparcie dla małych 
projektów, realizowanych na ogół przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa.

•  W wypadku projektów EPT spełniających kry-
teria kwalifikacyjne inicjatywy i2i, do finansowa-
nia w formie kredytów globalnych kwalifikują się 
promotorzy o różnej wielkości i różnej strukturze 
własności.

•  W trakcie opracowania jest mechanizm podzia-
łu ryzyka pomiędzy EBI i bankiem pośredniczą-
cym.

•  Bezpośrednie produkty kredytowe EBI (tzw. kre-
dyty indywidualne) są przeznaczone dla projek-
tów, których koszty inwestycyjne wynoszą co 
najmniej 15 mln EUR.

•  Są konstruowane indywidualnie w zależności od 
potrzeb kredytobiorcy lub projektu.

•  Dla kredytów indywidualnych wymagana jest 
ocena projektów w trybie indywidualnym, kon-
centrująca się na rentowności ekonomicznej pro-
jektu oraz jego solidności pod względem tech-
nicznym i finansowym.

kredyty globalne
koszty projektu poniżej 15 mln EUR

kredyty bezpośrednie
koszty projektu powyżej 15 mln EUR

EBI
Bank 

pośredniczący

Gwarancja

kredytowa

Kre-
dyto-
biorca

Kre-
dyto-
biorca

Kredyt

Kredyt

Inne banki Kredyt(y) bezpośredni(e)

Kredyt bezpośredni
Kredyto-

biorcaEBI

7. Zróżnicowana linia produktów EBI

Jak przedstawiono poniżej, EBI na ogół udziela 
kredytów promotorowi projektu bezpośrednio lub 
poprzez bank pośredniczący.

Poniższy diagram przedstawia dwie główne linie 
produktów EBI oraz sposób, w jaki można je wyko-
rzystać na finansowanie projektów w ramach EPT.
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Dlaczego	EBI	jest	odpowiednim		
partnerem	teraz	i	w	przyszłości?

8.  Zaangażowanie EBI wartością dodaną 

Finansowanie projektów w ramach EPT z kredytów 
EBI nadaje im wartość dodaną. EBI wybiera pro-
jekty do finansowania w oparciu o ich rentowność 
ekonomiczną i wykonalność techniczną oraz wkład 
w realizację celów polityki UE.

Wartość dodana EBI
•  Niskie koszty finansowania dzięki wysokiemu ra-

tingowi kredytowemu (AAA) i braku motywu zys-
ku.

•  Wszystkie najważniejsze waluty i elastyczne okre-
sy kredytowania.

•  Zdolność do dzielenia się ryzykiem z promotora-
mi, bankami i innymi interesariuszami, w zależnoś-
ci od potrzeb.

•  EBI może pomóc w skonstruowaniu pakietu fi-
nansowego dla danego projektu.

•  Zaangażowanie EBI jest postrzegane jako mar-
ka jakości i wywiera efekt katalityczny na innych 
partnerów finansujących.

9.  Komisja Europejska i EBI łączą siły w 
ramach programu finansowania zgodnie z 
systemem podziału ryzyka

Co to jest program finansowania zgodnie z 
systemem podziału ryzyka?
Program finansowania oparty na podziale ryzyka 
(Risk-Sharing Finance Facility - RSFF) jest nowym, 
innowacyjnym instrumentem finansowania EBI i 
Komisji Europejskiej. Zwiększa możliwości Banku w 
zakresie finansowania innowacyjnych projektów o 
wyższym profilu ryzyka niż profil ryzyka jego główne-
go portfela kredytowego. W ramach tego programu 
Komisja Europejska dzieli się ryzykiem kredytowym 
operacji EBI; Bank może udzielać kredytów bezpo-
średnio promotorom projektów lub gwarantować 
część kredytów udzielanych przez inne instytucje 
finansowe. Oprócz tego EBI jest zaangażowany 
na rzecz alokacji środków własnych, na zasadzie 
komplementarnej, na finansowanie projektów RDI 
wysokiego ryzyka.

Kto kwalifikuje się do finansowania w ramach 
tego programu?
Większość projektów w ramach Platform Techno-
logicznych powinno kwalifikować się do finansowa-
nia w ramach RSFF. Program ten jest przeznaczony 
także dla wszystkich partnerów projektów w ak-
ceptowanych przez banki R&D, które korzystają ze 
wsparcia w ramach siódmego programu ramowe-
go (np. wspólne inicjatywy technologiczne, projekty 
zespołowe i infrastruktura badań).

Komisja Europejska określi kryteria kwalifikowal-
ności dla innych dużych, wspólnych projektów eu-
ropejskich (np. w ramach programu EUREKA) lub 
inwestycji typu „follow-up” dotyczących projektów, 
które skorzystały ze wsparcia poprzednich progra-
mów ramowych. Służby EBI rozpatrzą kwalifikujące 
się wnioski.

Korzyści z programu RSFF
Bardziej zróżnicowane źródła finansowa-
nia
Sektor R&D (np. reprezentowany przez Platfor-
my Technologiczne) i innowacyjne firmy będą 
miały dostęp do dodatkowych środków finan-
sowych i skorzystają ze zwiększonej zdolności 
EBI do przejmowania ryzyka w celu wspierania 
innowacji w UE. 

Efekt katalityczny
Efekt katalityczny/ demonstracyjny RSFF przy-
czyni się do zwiększenia wiedzy innych instytucji 
finansowych i przekona je, że warto jest wziąć 
pod uwagę możliwości finansowania R&D.

Zwiększone inwestycje w R&D 
UE odniesie korzyść ze zwiększonych inwesty-
cji w R&D i innowacje, przynoszących wyższy 
wzrost gospodarczy i dobrobyt.

Otrzymanie finansowania EBI jest uzależnione od 
satysfakcjonującej oceny rentowności ekonomicz-
nej i wykonalności technicznej projektu oraz akcep-
towalności kredytobiorcy przez banki. Poza tym 
podlega warunkom ustalonym przez EBI.

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych
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Glosariusz	finansowy

Kapitał pracujący Kwota przeznaczona na zaspokojenie potrzeb finansowych związanych z bieżącą działalnością 
przedsiębiorstwa. Stanowi różnicę pomiędzy majątkiem obrotowym firmy a jej bieżącymi 
zobowiązaniami.

Kredyt Środki pożyczone od kredytodawców (np. banków) lub na rynkach kapitałowych na cele 
osobiste lub firmowe (np. na pokrycie potrzeb finansowych projektu). Kredytobiorca płaci odsetki 
za pożyczone środki i jest zobowiązany do spłaty kredytu w ustalonym terminie.

Kredytobiorca Każdy „podmiot prawny” – osoba lub grupa – który uzyskuje środki od kredytodawcy na ustalony 
okres czasu. Zgodnie z umową kredytową kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kapitału 
kredytu wraz z odsetkami.

Odsetki Odsetki to kwota pobierana od kredytobiorcy za prawo do korzystania ze środków kredytodawcy. 
Odsetki są zazwyczaj obliczane jako procent od wysokości kapitału kredytu. Stopa procentowa 
może być stała przez cały okres trwania kredytu lub zmienna, w zależności od warunków 
kredytu. Na ogół odsetki obejmują stopę podstawową (np. EURIBOR, LIBOR) i premię ryzyka, 
która rekompensuje kredytodawcy ryzyko kredytowe, jakie przyjął.

Plan finansowania projektu Plan finansowania projektu stanowi ważną część całościowego procesu oceny projektu przez 
EBI. Jest dostarczany przez promotora i zawiera podsumowanie kosztów projektu i środków 
dostępnych na pokrycie potrzeb finansowych projektu.

Pojemność zadłużeniowa 
przedsiębiorstwa

Łączna wysokość kredytu, jaki firma może ostrożnie zaciągnąć w stosunku do przewidywanych 
wolnych przepływów pieniężnych, bazy kapitałowej i wartości aktywów.

Promotor Firma lub instytucja, która promuje i/lub wdraża projekt.

Promotor akceptowany 
przez banki

Promotor, który spełnia wymogi zdrowej praktyki bankowej.

Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe to prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie wywiąże się z zobowiązań 
wynikających z umowy kredytowej (np. dotyczących obsługi kredytu).

Kapitał własny Środki, jakie udziałowcy posiadają w przedsiębiorstwie. Udziałowcy nie są uprawnieni do 
gwarantowanego zysku i uczestniczą w stratach przedsiębiorstwa. W razie niewypłacalności 
kapitał własny jest podporządkowany kredytowi i w związku z tym jest obarczony wyższym 
ryzykiem.

Wolny przepływ pieniężny Wolny przepływ pieniężny to środki, jakie firma może wypłacić swoim udziałowcom lub 
kredytodawcom po pokryciu wszystkich priorytetowych kosztów i inwestycji niezbędnych do 
utrzymania bieżącej działalności. Zdolność firmy do generowania stabilnych wolnych przepływów 
pieniężnych jest ważnym elementem analizy ryzyka kredytowego dokonywanej przez EBI. 
Ważnym czynnikiem jest także stopień pewności tych generowanych przepływów pieniężnych, 
tzn. pochodzenie i podstawa stosownych przychodów i kosztów firmy.

Zabezpieczenie Aktywa, na przykład papiery wartościowe, zapasy, maszyny lub wartości niematerialne i prawne, 
które są składane u kredytodawcy przez kredytobiorcę. Aktywa stanowią zabezpieczenie 
kredytu w wypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę z zobowiązań zawartych w umowie 
kredytowej; kredytodawcy przysługuje prawo do sprzedania aktywów w celu odzyskania 
nieuregulowanych należności z tytułu kredytu.





Przewodnik finansowania projektów 
w ramach Europejskich 

Platform Technologicznych

Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Inicjatywa Innowacje 
      

2010
© EIB  –  03/2007  –  QH-X1-06-004-PL-C © EIB Graphic Workshop

Komisja Europejska
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