Plan Junckera, czyli pobudzenie inwestycji w Europie
Kryzys finansowy i gospodarczy, który dotknął Europę doprowadził do zauważalnego spadku
poziomu inwestycji. Dlatego, w 2015 roku, by zapobiec dalszej tendencji spadkowej,
przewodniczący Komisji Europejskiej wyszedł z inicjatywą stworzenia planu, który poprawi
sytuację w sektorze inwestycji państw członkowskich UE. Tak powstał Plan Inwestycyjny dla
Europy. Najważniejszym filarem planu Junckera jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS). Jego wdrożenie powinno pozwolić na realizację projektów o wartości
315 mld euro na przestrzeni trzech lat. Koncepcja EFIS opiera się głównie na instrumentach
finansowych o charakterze zwrotnym. Dotacje nie będą udzielane w jego ramach.
Cel Planu Inwestycyjnego dla Europy:
Celem planu jest wzrost inwestycji europejskich w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury,
wzrost konkurencyjności, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz ożywienie gospodarcze w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?
Wspierane są przedsięwzięcia z sektorów: energetyki, infrastruktury transportowej, technologii
informatycznych, ochrony środowiska, kapitału ludzkiego, kultury i zdrowia oraz badań i
innowacji. Projekty dodatkowo muszą być uzasadnione z technicznego i ekonomicznego
punktu widzenia, a także zgodne z polityką UE. Trzeba też wykazać, że realizacja projektu bez
wsparcia EFIS nie jest możliwa.
Kto może uzyskać wsparcie?
O wsparcie mogą ubiegać się: podmioty prywatne dowolnej wielkości (w tym podmioty
świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe), MŚP lub
spółki o średniej kapitalizacji, krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, fundusze kapitałowe
oraz dłużne oraz podmioty sektora publicznego.
Jeżeli potrzebne jest wsparcie z EFIS najlepiej zgłosić się do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Tam po wstępnej weryfikacji projekt zostanie przekazany do właściwych instytucji UE.
Więcej informacji na temat Planu Junckera dostępnych jest na dedykowanych stronach Komisji
i Rady Europejskiej, EBI oraz Ministerstwa Rozwoju.
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