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Планът за инвестиции за Европа стимулира
растежа в целия ЕС
Планът за инвестиции за Европа има за цел да се насърчат инвестициите с цел създаване
на работни места, стимулиране на растежа и на конкурентоспособността, посрещане на
дългосрочните икономически нужди и укрепване на производствения капацитет
и инфраструктурата на ЕС.
За тази цел той подкрепя инвестициите в реалната икономика чрез поредица от
европейски проекти, осигурява благоприятна за инвестиции среда чрез премахване
на пречките пред инвестициите и мобилизира публични и частни ресурси.
Ключова роля в последното направление играе Европейският фонд
за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който насърчава инвестициите
в инфраструктурни проекти и малки и средни предприятия (МСП).
Като осигурява обща гаранция в размер на 21 милиарда евро за
икономически и инфраструктурни проекти, от които
16 милиарда евро се предоставят от бюджета на ЕС
и 5 милиарда евро от Европейската инвестиционна
банка, ЕФСИ цели да бъдат мобилизирани
допълнителни инвестиции в размер
на минимум 315 милиарда евро за период
от три години. Към месец Април 2017
финансирането по линия на ЕФСИ имаше
потенциала да мобилизира 183,5 милиарда
евро или 58% от целевата сума.
Инициативата ще продължи да осигурява
значителни икономически ползи.
Очаква се от инвестициите
в частта от ЕФСИ, свързана с МСП,
да се възползват над 427 000
по-малки предприятия.
Тези цифри подчертават добавената
стойност на ЕФСИ за европейската
икономика понастоящем и
в следващите години.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
(ЕФСИ) В ПОДКРЕПА НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА

КРАЙБРЕЖЕН ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК

Местоположение: Швеция
Сектор: възобновяема енергия, инфраструктура
Финансиране по линия на ЕФСИ: 12 милиона евро

Планът за инвестиции за Европа задейства изграждането
на ветроенергиен парк
Подкрепата в рамките на плана за инвестиции за Европа за изграждането на крайбрежен ветроенергиен
парк ще помогне за постигането на целите на ЕС и на Швеция по отношение на производството на енергия
от възобновяеми енергийни източници и намаляването на емисиите на въглероден диоксид.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съвместно с фонд „Mirova Eurofideme 3“ и предприемача в сферата
на вятърната енергия Eolus, инвестират в изграждането на крайбрежния ветроенергиен парк Langmarken, във
Вермланд, Швеция. Строителството започна през месец януари 2016 г., като капацитетът на ветроенергийния
парк се очаква да е 23,1 мегавата (MW). Проектът включва монтирането на шест 3,3 MW вятърни турбини в парка
и други две, закупени от град Малмьо и градския съвет на Калмар. Ветроенергийният парк ще бъде свързан

с националната електроенергийна мрежа посредством местна подстанция. Инвестицията е първата
в рамките на програмата на ЕИБ за съвместно инвестиране и първият проект на ЕИБ в Швеция,
който се ползва с подкрепата на ЕФСИ.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ
(ЕФСИ) В ПОДКРЕПА НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПЪРВИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Местоположение: Ирландия
Сектор: здравеопазване, инфраструктура
Финансиране по линия на ЕФСИ: 70 милиона евро

Подкрепата на ЕС осигурява доброто здраве в ирландските региони
Изграждането на 14 нови здравни центъра на територията на Ирландия ще увеличи достъпа до първична
медицинска помощ и социални услуги, ще направи услугите по-икономически ефективни и ще подобри
материалната база.
Във всички центрове ще има кабинети на общопрактикуващи лекари и ще бъдат осигурявани консултации
в областта на ерготерапията, социалните услуги и диетологията. Някои от тях ще предлагат също така
обслужване в областта на психичното здраве, денталната медицина и зависимостите, както и екипи за ранна
намеса, спешна помощ и линейки. Изгражданите специализирани съоръжения ще създадат работни места и ще
позволят въвеждането на нови модели на работа и обслужване. Това ще увеличи ефективността на болничната
и извънболничната помощ, а енергийната ефективност на центровете ще намали разходите. Схемата подкрепя
прехода от болнична помощ към поликлиничната, която е по-близо до пациентите и техните семейства.
Центровете ще бъдат разположени в Галуей, Лимерик, Мейо, Роскомън и Слайгоу в Западна Ирландия, Типърари,
Уотърфорд и Уексфорд в южната част на страната, както и в Дъблин и Килдеър. Това е първият случай на
подпомагане на първичните здравни грижи в Европа по линия на плана за инвестиции за Европа.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ) В ПОДКРЕПА
НА ИНОВАЦИИТЕ

БИОНАУКИ В GRIFOLS

Местоположение: Испания
Сектор: наука, здравеопазване, научно-изследователска дейност
Финансиране по линия на ЕФСИ: 100 милиона евро

Заетост и растеж за предприятията, качество на живот за пациентите
Заем, гарантиран от плана за инвестиции за Европа осигурява възможност на испанската компания Grifols да
изследва нови методи за лечението на болестта на Алцхаймер и други съдови и артериални заболявания.
Създадена през 1940 г., Grifols разработва лекарствени продукти на основата на кръвна плазма, болнични
фармацевтични продукти и диагностични технологии за клинични цели. В нея работят близо 14 000 души и
тя е една от първите европейски компании, които получиха заем по линия на плана за инвестиции за Европа.
Тази финансова инжекция е в подкрепа на дългосрочната научно-изследователска и развойна дейност на
Grifols, която има за цел да открие нови приложения на плазмените протеини, включително при лечението
на болестта на Алцхаймер, съдовите заболявания и артериалната тромбоза, както и при сърдечносъдовата
хирургия. Компанията разшири своите производствени мощности и извършва клинични изпитвания в
действащи изследователски центрове в Европа с цел откриването на нови методи на лечение чрез извличане
на кръвна плазма за стабилизирането на пациенти с болестта на Алцхаймер. Тези дейности ще увеличат
конкурентоспособността на Grifols и ще ѝ позволят да се разрасне и да създаде нови работни места, като
същевременно подобри здравето и качеството на живот на пациентите.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ) В ПОДКРЕПА
НА ИНОВАЦИИТЕ

CRETA FARMS

Местоположение: Гърция
Сектор: селско стопанство, иновации
Финансиране по линия на ЕФСИ: 15 милиона евро

Здравословна инжекция за гръцкия износ на храни
Финансирането по линия на плана за инвестиции за Европа помага на производителя на месни
деликатеси Creta Farms да засили иновациите и да създаде нови работни места на родния си остров Крит.
Създадено през 1970 г. като свинеферма, в момента Creta Farms изразходва пет пъти повече средства от сродните
на нея предприятия за иновативни способи за производството на по-здравословни месни продукти. Компанията
е разработила своя собствена технология, наречена „третиране със зехтин”, при която от месото се отстраняват
наситените мазнини и на тяхно място се впръсква студено пресован зехтин, съдържащ ненаситени мазнини.
Това прави месото по-здравословно, като намалява нивото на „лошия” холестерол и същевременно запазва
вкусовите му качества. Благодарение на тази технология Creta Farms стана най-голямата колбасарска компания
в Гърция и получи достъп до чуждестранните пазари, включително Австралия. Сега компанията възнамерява
да въведе „третирането със зехтин” и в производството на снаксови храни, като за тази цел тя планира да наеме
100 служители. Финансирането в размер на 15 милиона евро по линия на ЕФСИ ще помогне на Creta Farms
да осигури въвеждането на други технологични иновации и да разшири присъствието си
на международните пазари.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ) СЪВМЕСТНО СЪС
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „IF TRI“

Местоположение: Франция
Сектор: чиста енергия, нисковъглеродна икономика
Финансиране по линия на ЕФСИ: 20 милиона евро

Нова индустриална революция в Северна Франция
Инвестиционен фонд, създаден с подкрепата на Европейската инвестиционна банка посредством плана
за инвестиции за Европа, подпомага прехода към нисковъглеродна икономика във френския регион
Нор-Па дьо Кале с цел реализиране на третата индустриална революция.
Третата индустриална революция засяга сближаването на дигиталните технологии и производството на
устойчива енергия. Фондът допринася за тази революция, като предоставя подкрепа за проекти, насочени към
удовлетворяване на енергийните потребности на Нор-Па дьо Кале от възобновяеми източници.
Тези проекти се очаква да доведат до нулеви въглеродни емисии в региона до 2050 г., като същевременно
създадат нови работни места и насърчат икономическото развитие. След откриването на спестовна сметка,
в която бяха събрани повече от 8,5 милиона евро обществени средства за финансирането на проекти,
свързани с третата индустриална революция, общинският съвет на Нор-Па дьо Кале и търговско-промишлената
камара на Северна Франция учредиха фонда. Който се ползва и с финансовата подкрепа на европейските
структурни и инвестиционни фондове.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ) СЪВМЕСТНО СЪС
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

АВТОМАГИСТРАЛА D4R7

Местоположение: Словакия
Сектор: транспорт, инфраструктура
Финансиране по линия на ЕФСИ: 427 милиона евро

Нови пътища около Братислава
Нова 27-километрова отсечка от автомагистрала D4 — която съставлява южната дъга от околовръстния
път на Братислава — ще намали задръстванията, като отклони трафика от градската зона и подобри
достъпа до автомагистралите в Словакия.
Пътят е част от трансевропейската транспортна мрежа и осъществява връзка с планираната магистрала R7, която
ще свързва Западна и Източна Словакия, както и със съществуващите автомагистрали D1 и D2. Съоръжението
ще бъде предимно двупосочен двулентов път, като отделни участъци ще се състоят от три платна. Новата отсечка
ще увеличи транспортния капацитет на Братислава и околните райони, ще разшири местните и международни
пътни връзки, ще подобри безопасността, ще намали времето за пътуване и ще помогне за опазване на околната
среда. Проектът е част от публично-частно партньорство, което предвижда изграждането, експлоатацията и
поддържането на R7 за срок от 30 години. Към настоящия момент това е най-големият проект в рамките на плана
за инвестиции за Европа в Централна и Източна Европа и първият в Словакия.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ) В ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ
И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

PRESTO STAL

Местоположение: Полша
Сектор: промишленост, търговия със стомана на едро

Полски търговец на стомана на едро разширява дейността си
Финансирането, осигурено от програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП
(COSME), която подпомага растежа на по-рисковите малки и средни предприятия, помогна на търговеца
на стомана на едро Presto Stal от Полша да въведе нови услуги за по-пълно удовлетворяване на нуждите
на клиентите.
Бизнес моделът на Presto Stal, със седалище в Клавково, Северна Полша, е ориентиран към местните клиенти.
Гъвкавите цени и акцентът върху удовлетворяване на специфичните изисквания са ключови аспекти от
стратегията на компанията за връзка с клиентите. Наскоро Presto Stal реши да разшири гамата на предлаганите
услуги, като добави ковашки услуги, заваряване и боядисване на метални предмети. Това предполагаше
закупуването на земя за нов централен офис и цех. Необходима бе значителна инвестиция, която стана възможна
благодарение на COSME. Гарантираният от ЕС заем осигури финансова стабилност на предприятието по време на
изпълнението на проекта за разширяване и вече се полагат основите на новите сгради. В резултат на това Presto
Stal нае допълнителен персонал, като се очаква броят на работниците да достигне 10 през 2017 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ) В ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ
И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

KÜSTENOPTIK

Местоположение: Германия
Сектор: оптометрия

Ясен бизнес план получава подкрепа от ЕС
Заем, предоставен от Програмата за конкурентоспособност на предприятията
и МСП (COSME), позволи на германски оптик да придобие бизнеса, на който е управител.
Юрген Имхолт, познат като „Джими”, редовно посещава балтийското крайбрежие на Германия като дете и
се пренася да живее там след като завършва университета. Джими, който е оптик по образование, веднага си
намира работа в тази област, като в рамките на една година става управител на оптичен магазин.
След няколко години той става управител на друг магазин на своя началник, като въвежда някои промени в
работните практики на компанията. Когато неговият работодател решава да продаде бизнеса, Джими изглежда
най-подходящият купувач, но за тази цел той се нуждае от заем. Макар че му отнема повече от два месеца да
изготви окончателно кредитното си заявление, извършените задълбочени проучвания и кръстосани проверки
на неговия бизнес план носят резултат. Още първата банка, към която Джими се обръща, му отпуска гарантиран
от ЕС заем, след като разглежда заявлението му. Днес магазинът на Джими отбелязва стабилен напредък и
той гледа уверено в бъдещето.

AUREL
Местоположение: Италия
Сектор: електроника, дигитални технологии

Ангажираността към иновациите донесе дивиденти на Aurel
Финансирането, осигурено от „InnovFin – Финансиране от ЕС за новатори“ — програма на ЕС,
насочена към МСП и малки предприятия със средна степен на капитализация, които са демонстрирали
потенциал в научно-изследователската, развойната дейност и иновациите (НИРДИ) или предприемат
инвестиции в НИРДИ — помогна на Aurel, италиански производител на интегрални схеми, да инвестира
в научно-изследователската и развойната дейност.
Създадена през 1970 г., компанията проектира и изработва интегрални схеми чрез дебелослойни и други видове
технологии и съдейства за най-ефективното използване на дебелослойните технологии във всички етапи на
производствения процес. Продуктовата гама на Aurel включва сензори, пещи и оборудване за печатане върху
керамични и метални повърхности. В компанията, разположена на площ от 4 500 кв. м. в регион Емилия-Романя,
работят 70 души и в основата на нейния растеж е силната e ангажираност към иновациите. Това помогна на Aurel
да получи гарантиран от ЕС заем, който позволи на компанията да придобие ново оборудване и да наеме нови
специалисти в областта на инженерните науки и химикалите. Заемът също така позволи на Aurel да продължи
с изследванията в редица области, включително електрическото осветление и електрическите резистори.

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА
Планът за инвестиции за Европа е колективно и координирано усилие на европейско равнище за
насърчаване на инвестициите в реалната икономика, със следните цели:
• насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж;
• удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността;
• укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на EC.
Подобряване на инвестиционната среда
Важна основна цел на плана за инвестиции за Европа е подобряването на инвестиционната среда както
на европейско равнище, така и на равнище държави членки. Работи се по преодоляване на бариерите в
рамките на ЕС и на единния пазар, както и на регулаторните и нерегулаторните пречки пред инвестициите
на национално равнище.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ)
В основата на плана за инвестиции е Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които
подкрепя иновативни проекти, при които може да възникне необходимост от покриване на риска. ЕФСИ,
който е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
помага за привличането на частни инвестиции.

СЕКТОРИ
• Околна среда и ефективност на ресурсите
• Транспорт
• Цифрови технологии
• Енергетика

• Научно-изследователска дейност и иновации
• Социална инфраструктура
• Малки и средни предприятия

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
• Компании с всякакъв размер
• Комунално-битови предприятия
• Субекти от публичния сектор

•Н
 ационални насърчителни банки или други
банки, които се занимават с кредитно
посредничество
•С
 пецифични инвестиционни платформи

За да получат помощ по линия на ЕФСИ, проектите трябва да отговарят на следните условия:
3 Да притежават търговска стабилност и икономическа и техническа жизнеспособност
3 Да допринасят за постигане на целите на ЕС, устойчивия растеж и заетостта
3 Да са достигнали етап на развитие, в който могат да постигнат печалба
3 Стойността им да съответства на поетия риск

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?
Предприемачите по големи инфраструктурни и иновативни публични или частни проекти могат да
кандидатстват за заем чрез Европейската инвестиционна банка. МСП и фирмите със средна пазарна
капитализация могат да осигурят финансиране на своите проекти чрез националните насърчителни банки
и местните финансови посредници.

ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ
ВЪПРОСИ (ЕКЦИВ)
Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦИВ) е инициатива на Европейската
комисия и ЕИБ за ускоряване на инвестициите, осигуряване на единна точка за достъп до най-различни
видове подкрепа за проекти и инвестиране на всички етапи от цикъла на проекта.
Консултантските услуги включват:
3 техническа помощ за подготовка и изпълнение на проекти
3 увеличаване на използването на европейски средства във финансови инструменти
3 подкрепа за изграждане на капацитет
3 помощ за политиките, програмите и проектите на публично-частни партньорства
3 достъп до финансиране за иновативни проекти
Повече информация можете да намерите на: http://eib.europa.eu/eiah

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (ЕПИП)
Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) е интернет портал, който осигурява достъп на
европейски предприемачи по проекти – публични или частни – до потенциални инвеститори от целия свят.
Порталът е създаден и се поддържа от Европейската комисия и е част от плана за инвестиции за Европа.
Повече информация можете да намерите на: http://ec.europa.eu/eipp

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ INVESTEU
Актуална информация относно плана за инвестиции за Европа можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/invest-eu
За контакт с местните офиси на ЕИБ:
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/
За контакт с финансови посредници:
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm
Съществуващи близо до вас проекти по ЕФСИ можете да откриете на
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
Повече информация относно наличното финансиране по други инициативи на ЕС можете да откриете на:
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/

Açores

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА

Стимулираме Европа
да инвестира в работни
места и растеж.
#investEU

Научете повече на

ec.europa.eu/invest-eu
eib.europa.eu/invest-eu
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