Plan Junckera
Plan Inwestycyjny dla Europy, potocznie zwanym Planem Junckera jest przygotowanym przez
Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny planem, którego zadaniem jest pobudzenie
inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach – infrastrukturze oraz sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw.
Sercem Planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), w ramach którego na
przestrzeni trzech kolejnych lat planowana jest realizacja projektów o łącznej wartości ok. 315
miliardów euro.
Jakie projekty będą mogły otrzymać finansowanie? Aby projekt mógł zostać dofinansowany, musi
zostać uzasadniony z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, być zgodny z polityką Unii
Europejskiej w obszarach takich jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc
pracy czy poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej. Należy również wykazać zgodność
projektu z zasadą dodatkowości, co oznacza, że realizacja projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia
EFIS. O wsparcie można ubiegać się zarówno dla projektów realizowanych w jednym państwie
członkowskim (lub kandydującym) UE, jak i dla projektów transgranicznych. Wielkość projektu
pozostaje dowolna.
Jest siedem sektorów, z których projekty mogą otrzymać wsparcie: badania, rozwój i innowacje;
energetyka; infrastruktura transportowa; technologie informacyjne; ochrona środowiska; kapitał
ludzki; sektor MŚP. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. podmioty prywatne o dowolnej
wielkości oraz MŚP. Koncepcja EFIS opiera się głównie na instrumentach finansowych o charakterze
zwrotnym, także dotacje nie będą udzielane w ramach EFIS.
Drugim filarem projektu, obok EFIS, jest pomoc techniczna, w ramch której zostanie uruchomione
Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.
Jeśli potrzebne jest wsparcie EFIS, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do Banku
Gospodarstwa Krajowego, który po wstępnej weryfikacji zgłosi projekt do właściwych instytucji UE.
Istnieje także możliwość bezpośredniego zgłoszenia projektu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
lub do innej instytucji, działającej ze wsparciem EFIS.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji
publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017

