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Możliwość finansowego wspar-
cia, w ramach realizowanej 
polityki regionalnej Wspólnoty, 

dostarcza Europejski Bank Inwestycyj-
ny. Polityka regionalna Unii Europejskiej 
rozumiana jako proces harmonijnego, 
całościowego wspierania rozwoju po-
szczególnych obszarów Wspólnoty, który 
niweluje nierówności między nimi i zaco-
fanie w najmniej uprzywilejowanych re-
gionach, znajduje odbicie w polityce EBI.
Przyczyniając się do realizacji nadrzęd-
nych celów wspólnotowych, umacnia-

nia procesów integracyjnych i zrów-
noważonego rozwoju gospodarczego 
Unii, bank ściśle współpracuje z innymi 
instytucjami UE, jednocześnie zacho-
wując własną niezależność administra-
cyjną i procedury decyzyjne. Współ-
działanie takie gwarantuje optymalną 
efektywność stosowanych przez bank 
instrumentów, umożliwia wparcie in-
westycji o szczególnie istotnym z punk-
tu widzenia interesu wspólnotowego 
znaczeniu, zarówno na obszarze Unii, 
jak i poza nią. EBI uczestniczy także 

w informowaniu innych instytucji UE, 
jak również opinii publicznej o postę-
pach w realizacji celów wspólnotowych 
poprzez udział w przygotowywaniu róż-
nych publikacji i raportów.

Misja i zadania

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest 
niezależną instytucją finansową o mia-
nie międzynarodowej organizacji fi-
nansowej, utworzoną na mocy traktatu 

Grażyna EWa UrBańska

Na mocy podpisanego „Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej”, Polska 
jest uprawniona do korzystania ze środków Wspólnoty na rozwój regionalny, 
wymusza to na samorządach konieczność poznania mechanizmów finansowania 
projektów inwestycyjnych. Chcąc sprostać międzynarodowej konkurencji, krajowe 
instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania środków 
finansowych na realizację celów swojej działalności.
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rzymskiego w 1957 roku. Członkami EBI 
są państwa członkowskie Unii Europej-
skiej. Bank rozpoczął swoją działalność 
w styczniu 1958 roku w Luksemburgu, 
jako podmiot finansujący projekty inwe-
stycyjne w zakresie zrównoważenia roz-
woju różnych regionów Europy. Misją 
banku jest wspieranie realizacji celów 
Unii Europejskiej poprzez wspieranie 
finansowe projektów inwestycyjnych. 
Europejski Bank Inwestycyjny może 
dostarczyć środki finansowe potrzebne 
do współfinansowania projektów z unij-
nych funduszy, tym samym przyczynia-
jąc się do realizacji narodowych stra-
tegicznych ram Odniesienia – inaczej 
narodowej strategii spójności.
Zgodnie z art. 267 traktatu rzymskiego za-
daniem EBI jest przyczynianie się do zrów-
noważonego i stabilnego rozwoju krajów 
Europy. Projekty finansowane przez bank 
powinny przyczyniać się do realizacji mię-
dzy innymi takich celów, jak:
n  wspieranie rozwoju krajów mniej roz-

winiętych,
n  poprawa stanu infrastruktury kolejo-

wej, drogowej, telekomunikacyjnej,
n  zadania z ochrony środowiska,
n  zadania z zakresu energetyki,
n  wspieranie działalności małych i śred-

nich przedsiębiorstw,
n  modernizacja i rozbudowa infrastruk-

tury w sektorze ochrony zdrowia 
i edukacji

n  wsparcie dla polityki rozwoju i współ-
pracy Unii Europejskiej na rzecz kra-
jów partnerskich.

Finansowanie projektów przyczyniają-
cych się do postępu gospodarczego na 
obszarach objętych pomocą Unii Euro-
pejskiej pozostaje główną sferą działal-
ności EBI. Bank stawia sobie za cel, żeby 
środki trafiały przede wszystkim do pro-
jektów dotyczących rozwoju regional-
nego. Całe terytorium naszego kraju jest 
zakwalifikowane do obszarów wsparcia 
z Funduszy strukturalnych i Funduszu 
spójności Unii Europejskiej.
Bank równocześnie zachęca do korzysta-
nia ze środków na inwestycje zagraniczne, 
ponieważ mają one szczególne znaczenie 
dla transferu nowoczesnych technologii 
oraz know-how w zakresie zarządzania.

Nauka i innowacje

Pożyczki EBI pomagają w realizacji pro-
gramów badań naukowych inwestycji 
innowacyjnych w Polsce. Ze środków 
Banku wspiera się realizacje inwestycji 

i innowacyjnych zgodnie ze strategią 
lizbońską UE zakładającą przekształce-
nie Europy w najbardziej innowacyjny 
i konkurencyjny region świata.
Bank zawarł umowy kredytowe ze 
szkołami wyższymi w całej Europie na 
budowę i modernizację szkół, szpitali 
oraz instytucji naukowych i badaw-
czych, przyczyniając się w ten sposób 
do wzrostu gospodarczego oraz rozwo-
ju poszczególnych regionów.
Bank może udzielić wsparcia finansowe-
go na projekty związane z kapitałem ludz-
kim i kwalifikacjami społeczeństwa, na 
projekty skierowane na procesy edukacyj-
ne, komercyjne i administracyjne w ob-
szarach badań uniwersyteckich, mediów, 
na projekty wspierające konkurencyjność 
gospodarki, na sprzęt edukacyjny, narzę-
dzia pedagogiczne, programy nauczania, 
szkolenia zawodowe itp.

Ochrona zdrowia

Bank udziela kredytów na szeroki wa-
chlarz projektów związanych z ochroną 
zdrowia. Finansowanie może być prze-
znaczone na budynki i wyposażenie 
na wszystkich poziomach usług zdro-
wotnych łącznie z opieką podstawową, 
ambulatoriami, szpitalami, opieką psy-
chiatryczną,  na inwestycje w badania 
i rozwój medycyny, na ośrodki i progra-
my publicznej opieki zdrowotnej, na 
ośrodki opieki społecznej itp.

Środowisko

Ochrona środowiska naturalnego dla 
wszystkich krajów UE jest zadaniem bar-
dzo ważnym, szczególnie dla krajów, 
które od niedawna są członkami Unii, 
w których kwestia ochrony środowiska 
była przez lata zaniedbywana. W celu 
pozbycia się tego niechlubnego dziedzi-
ctwa i osiągnięcia unijnych standardów 
środowiskowych dotyczących jakości po-
wietrza, zarządzania wodą pitną i ścieka-
mi oraz przetwarzania stałych odpadów 
miejskich i przemysłowych potrzebne 
będą znaczne nakłady finansowe. Bank 
wesprze finansowo między innymi pro-
jekty związane z dostawą i dystrybu-
cją wody pitnej, projekty kanalizacyjne 
i oczyszczalnie ścieków, projekty zwią-
zane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji, 
z przetwarzaniem odpadów, restauracją 
chronionych pomników i budynków. 
Bank finansował między innymi program 

rewitalizacji odpadów w amsterdamie, re-
mont i modernizację oczyszczalni w sankt 
Petersburgu. sektor wodno-kanalizacyjny 
jest jedną z priorytetowych dziedzin, któ-
rą wspiera od wielu lat EBI.

Infrastruktura

remont i rozbudowa infrastruktury trans-
europejskiej przede wszystkim korytarzy 
transportowych ma zasadnicze znaczenie 
dla udanej integracji Polski ze wspólnym 
rynkiem UE. Inwestycje w infrastrukturę 
są ważne dla usuwania przeszkód i barier 
w skutecznym przepływie osób i towa-
rów, zwiększenia bezpieczeństwa i zacho-
wania środowiska naturalnego. 
Do chwili obecnej prawie połowa z ca-
łości pożyczek udzielonych Polsce zo-
stała przeznaczona na projekty w sekto-
rze transportu.
Projekty transportu miejskiego, aby mo-
gły być zakwalifikowane do otrzymania 
wsparcia finansowego z EBI, muszą zostać 
uznane za zrównoważone. Tak jest zwy-
kle w przypadku inwestycji w infrastruktu-
rę transportu publicznego, które przyczy-
niają się do jakości środowiska miejskiego. 
Projekty w aglomeracjach miejskich mają 
wspierać przestawienie się użytkowników 
z transportu prywatnego na publiczny, 
a przez to zmniejszenie ulicznych kor-
ków. realizacja podobnych projektów 
prowadzi nie tylko do poprawy jakości 
powietrza i redukcji hałasu, ale także do 
ograniczenia wpływu zmian klimatycz-
nych, w drodze zwiększenia efektywności 
energetycznej i ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery.
W ostatnich latach bank przyznał znacz-
ne środki na rozwój transportu miej-
skiego w całej Europie. Środki zostały 
przeznaczone na metro, kolej miejską 
i tramwaje, które wpisują się w ten-
dencję budowy bardziej oszczędnych 
i elastycznych systemów transportu ma-
sowego, są ważną częścią programów 
finansowania miast i regionów.
Unia Europejska systematycznie włącza wy-
miar miejski do swojej polityki regionalnej, 
uznając projekty miejskie za kwalifikujące się 
do otrzymania wsparcia z funduszy struktu-
ralnych, dlatego też EBI również opracował 
nowe produkty, by umożliwić wspieranie 
finansowe projektów. EBI udzielił wsparcia 
wielu dużym projektom rewitalizacji miast. 
Projekty te były finansowane jako programy 
zintegrowane.
Innowacyjnym podejściem EBI do pro-
jektów infrastrukturalnych jest anga-
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żowanie się w projekty finansowania 
infrastruktury poprzez partnerstwo pub-
liczno-prywatne (PPP). 

Zalety finansowania z EBI

Bank jest czołowym kredytodawcą mię-
dzynarodowym, którego wiarygodność 
kredytowa zawsze otrzymywała najwyż-
szą ocenę (aaa) od czołowych agencji 
ratingowych. Pozwala to bankowi na 
pozyskanie dużych funduszy na dogod-
nych warunkach. Bank stawia te środki 
do dyspozycji kredytobiorców na zasa-
dzie niedochodowej, doliczając jedynie 
niewielką marżę na pokrycie kosztów 
administracyjnych. Umożliwia to udzie-
lanie średnio- i długoterminowych po-
życzek na 20 lat i więcej na atrakcyjnych 
warunkach oprocentowania i możliwo-
ści skorzystania ze stosownych okresów 

karencji w spłacie kapitału. kredytowa-
nie z EBI jako międzynarodowej organi-
zacji finansowej nie wymaga stosowania 
procedur przetargowych, zgodnie z art. 
4 pkt.1 lit. a) ustawy Prawo zamówień 
publicznych („przepisów jej nie stosuje 
się do zamówień udzielonych na pod-
stawie szczególnej procedury organi-
zacji międzynarodowych, odmiennej 
od określonej w ustawie”). Instytucje 
międzynarodowe zostały powołane do 
wspierania przemian gospodarczych, 
wyrównywania poziomów rozwoju 
w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej między innymi przez udzielanie 
kredytów i inwestycji kapitałowych.
Oprocentowanie pożyczek ustalane jest 
dwojako: EBI określa poziom stopy pro-
centowej z jednoczesnym zastosowa-
niem zmiennego koszyka walut lub też 
zmienną stopę procentową – w tej opcji 
pożyczka określona jest w jednej walu-

cie. stopy procentowe ustalane są przez 
EBI cztery razy w roku i odzwierciedlają 
koszty działalności banku w poprzednim 
okresie. Ich wysokość jest jednakowa dla 
wszystkich wnioskodawców. Okres ka-
rencji spłaty pożyczek jest zróżnicowany 
i zależy od długości okresu kredytowania, 
z reguły jednak nie przekracza 5 lat. nale-
ży mieć na uwadze, że bank finansuje do 
50 proc. wartości inwestycji.
Ponieważ EBI angażuje się w finanso-
wanie różnorodnych inwestycji wyma-
gających zróżnicowanej dokumentacji, 
nie istnieje standardowy, ustalony przez 
bank, zestaw dokumentów przedkłada-
nych przez wnioskodawcę ubiegającego 
się o kredyt. Przygotowano natomiast 
ogólny zestaw informacji pomocnych 
przy wypełnianiu wniosków aplikacyj-
nych. Zgodnie z nimi podmioty takie 
jak przedsiębiorstwa powinny umieścić 
we wniosku stosowne informacje doty-
czące ich statusu prawnego, udziałow-
ców, głównych partnerów i wyników 
finansowych. Wniosek musi zawierać 
dane techniczne dotyczące realizowa-
nego projektu (rozwiązania techno-
logiczne, wielkość produkcji), ekono-
miczne (pozycja na rynku, odniesienie 
do zewnętrznych uwarunkowań go-
spodarczych), finansowe (plan realizacji 
projektu itp.). Wszystkie te informacje 
są podstawą oceny projektu i podlega-
ją skrupulatnej analizie ze strony banku 
przez grupę inżynierów, ekonomistów 
i analityków finansowych.
Po zakończeniu oceny projekt jest prze-
kazywany do analizy i aprobaty zarzą-
du, a następnie do rady dyrektorów, 
która podejmuje ostateczną decyzję 
o udzieleniu pożyczki.
Od momentu podpisania umowy po-
życzki realizacja projektu jest stale mo-
nitorowania przez bank. Dzięki temu 
możliwa jest właściwa reakcja w sytuacji 
wystąpienia dodatkowego zapotrzebo-
wania na środki finansowe, jak również 
kredytodawca stoi na straży właściwego, 
zgodnego z prawem wykorzystania przy-
znanych środków. Ostatecznie bank oce-
nia, czy inwestycja została zrealizowana 
zgodnie z umową i ocenia jej rezultaty.
W Polce od 1990 roku EBI udzieli-
ło kredytów na ponad 7,5 mld EUr. 
najwięcej środków wykorzystał sektor 
związany z infrastrukturą i komuni-
kacją – 56 proc, ochrona środowiska 
– 21 proc., pożyczki globalne stanowiły 
15 proc., na energię wykorzystano zale-
dwie 3 proc. kwoty globalnej, tj. ok. 260 
mln EUr, jeszcze mniej środków trafiło 

Pożyczki indywidualne
Dla inwestycji przekraczających 25 milionów EUR

Rodzaje inwestycji	 	Infrastruktura	 wszelkiego	 rodzaju.	 Produkcja	 energii	 i	 transport,	
ochrona	środowiska	naturalnego,	przemysł	i	usługi,	badania	na-
ukowe	i	rozwój,	zdrowie	i	edukacja

Beneficjenci	 	Sektor	publiczny,	w	tym	miasta;	przedsiębiorstwa	prywatne	i	banki

Ramy finansowania	 	Bez	 ograniczenia	 kwoty	 absolutnej.	 Jednakże,	 maksymalnie	
50	proc.	łącznego	kosztu	inwestycji	(do	90	proc.	w	przypadku	łą-
czenia	finansowania	z	funduszami	unijnymi)

Okres pożyczki	 	Zazwyczaj	od	5	do	12	lat	w	przypadku	projektów	dotyczących	
przemysłu;	15–25	lat	w	przypadku	projektów	dotyczących	infra-
struktury	i	energii	na	dostosowanych	do	potrzeb	indywidualnych	
warunkach

Stopa procentowa	 	Stała	stopa	procentowa	(z	lub	bez	klauzuli	rewizji)	 lub	zmienna	
stopa	procentowa.	Stopa	procentowa	odpowiada	kosztom	po-
zyskiwania	funduszy,	do	której	dolicza	się	niewielką	marżę	na	po-
krycie	kosztów	administracyjnych.

Waluty	 	Pożyczki	mogą	być	udzielane	w	jednej	lub	więcej	walutach	(euro,	
złoty,	dolar	amerykański,	frank	szwajcarski,	jen	japoński)

Spłata	 	Zwykle	roczne	lub	półroczne	raty	o	stałym	oprocentowaniu.	Moż-
liwe	są	spłaty	dostosowane	do	indywidualnych	potrzeb,	łącznie	
z	okresem	karencji	spłaty	kapitału

Gwarancje	 	Gwarancje	są	negocjowane	na	zasadach	indywidualnych	i	zwykle	
obejmują	gwarancję	bankową	lub	inne	zabezpieczenie	pierwszej	
klasy

Pożyczki globalne
Na inwestycje o wartości od 40 tys. do 25 milionów EUR

Rodzaje inwestycji	 	Inwestycje,	zwłaszcza	inwestycje	MSP	i	miast,	w	przemysł	i	usłu-
gi,	zaawansowane	technologie,	oszczędność	energii,	środowisko	
naturalne,	 uzdatnianie	 wody	 oraz	 lokalną	 infrastrukturę	 w	 tym	
infrastrukturę	zdrowia	i	edukacji	

Beneficjenci	 Małe	i	średnie	przedsiębiorstwa,	sektor	publiczny,	w	tym	miasta	

Ramy finansowania	 Do	50	proc.	łącznego	kosztu	projektu

Okres pożyczki, stopy  
oprocentowania spłata,  
waluty, gwarancje,  Określane	przez	właściwy	bank	partnerski	EBI 
prowizje/opłaty		

waRunki udzielania Pożyczek
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do edukacji i ochrony zdrowia niecałe 
3 proc., najmniej 2 proc. wsparło roz-
wój przemysłu i rolnictwo.

Nowa inicjatywa 
wspierania obszarów 

miejskich
JESSICA, skrót od Joint European su-
port for sustainable Investment In City 
areas, to wspólna inicjatywa Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego, komisji 
Europejskiej i Banku rozwoju rady 
Europy wsparcia na rzecz trwałych in-
westycji w obszarach miejskich. nowe 
procedury umożliwiają państwom 
członkowskim wykorzystanie części 
środków z unijnych dotacji na dokony-
wanie zwrotnych inwestycji w projekty 
stanowiące część zintegrowanych pla-
nów trwałego rozwoju obszarów miej-
skich. Te inwestycje mogące mieć for-
mę kapitału właścicielskiego, kredytów 
lub gwarancji trafiają do projektów za 
pośrednictwem funduszy na rzecz roz-
woju obszarów miejskich lub funduszy 
powierniczych.
Zasady kwalifikowania projektów mo-
gących skorzystać z programu JEssICa 
są takie same jak przy zasadach wyko-
rzystywania funduszy strukturalnych 
z jednym istotnym zastrzeżeniem, że 
projekty mają stanowić część zintegro-
wanego i trwałego planu rozwoju ob-
szarów miejskich.
Finansowanie może być wykorzystane 
w następujących dziedzinach:
n  infrastruktura miejska, w tym trans-

port, woda ścieki, energia itp.,
n  składniki dziedzictwa kulturalnego, 

przeznaczone dla turystyki lub innych 
trwałych celów,

n  rozwój nieużytków poprzemysło-
wych, w tym czyszczenie i dekonta-
minacja terenów,

n  przestrzeń biurowa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw,

n  budynki uniwersyteckie, w tym spe-
cjalistyczne instalacje wydziału medy-
cyny, biotechnologii i innych,

n  usprawnienia efektywności energe-
tycznej.

Jakie są korzyści?

Po pierwsze: JEssICa umożliwia ela-
styczne podejście pod względem więk-
szej kwalifikowalności wydatków, jak 
i wykorzystania środków na inwestycje 

w postaci kapitału właścicielskiego, 
środków dłużnych lub gwarancji.
Po drugie: JEssICa może służyć jako 
swoisty katalizator na obszarach miej-
skich w celu wzmocnienia rynku inwe-
stycji, a jednocześnie uzupełnienie in-
nych inicjatyw lub źródeł finansowania.
Po trzecie: ważnym atutem jest poten-
cjalna zdolność przyciągania sektora 
prywatnego, co jest źródłem zarówno 
większych inwestycji, jak i kompeten-
cji w realizacji projektów i zarządzaniu 
nimi. Inwestycje sektora prywatnego 
mogą w niektórych przypadkach speł-
niać wymogi dotyczące wkładu państwa 
członkowskiego w ramach finansowa-
nia uzupełniającego. Chociaż JEssICa 
pozwala na „przekształcenie” dotacji 
w inwestycje zwrotne, nie są one zwra-
cane komisji Europejskiej i dlatego nie 
powinny być uważane za dług sektora 
publicznego.
Po czwarte: jeżeli fundusze na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich zainwe-
stują środki w ramach JEssICa w kwa-
lifikowane wydatki projektu przed datą 
upływu okresu programowania fundu-
szy strukturalnych (n + 2, tzn. do końca 
2015 roku), mogą zatrzymać ewentual-
ne dochody/ przychody z tej inwestycji 
lub zwrócić je do władz zarządzających 
w celu dokonania reinwestycji w nowe 
projekty odnowy miejskiej. Państwom 
członkowskim, które stoją przed per-
spektywą ograniczenia dotacji UE 
w następnym okresie programowania, 
JEssICa stwarza możliwość trwałego 
przedłużenia obecnych funduszy.
Przy realizacji JEssICa należy uwzględ-
nić obecny kontekst miejski, społeczny, 
gospodarczy, prawny i administracyjny 
na szczeblu krajowym, regionalnym 
i miejskim, a to może rodzić koniecz-
ność przeprowadzenia badań rozpo-
znawczych, należy pamiętać, że ko-
misja Europejska wspiera finansowanie 
takich badań przez Europejski Bank In-
westycyjny.  n
Bliższe informacje o finansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
najlepiej uzyskać bezpośrednio w banku 
(tel. + 352 43 79 74 64, www.eib.org) 
oraz w bankach pośredniczących.

GrAżyNA UrbAńSkA
Pracownik Mazowiec-
kiego Urzędu Marszał-
kowskiego, wcześniej 
w sektorze bankowym 
zajmowala stanowisko 
od referenta do człon-
ka zarządu.


