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Opis projektu
EBOR zvažuje poskytnutie úverovej linky vo výške 15 miliónov euro. Táto linka bude
navýšením existujúcej úverovej linky, ktorú EBOR podpísala s VÚB v decembri 2014 vo
výške 5 miliónov euro. Tým sa celková suma poskytnutá VÚB v rámci SlovSEFF III zvýši na
20 miliónov euro.
Tento projekt umožní VÚB poskytovať financovanie súkromným podnikom a bytovým
družstvám na projekty energetickej efektívnosti a projekty obnoviteľných zdrojov energie so
zameraním na znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG). SlovSEFF III bude taktiež
napomáhať pri znižovaní vysokej energetickej a emisnej náročnosti v regióne.
Vplyv na transformáciu
Očakáva sa, že projekt bude mať dva zdroje vplyvu na transformáciu:
•

Financovanie: Projekt oplyvní transformáciu dokázaním výhod úspor energie a
podporou rozšírenia energetickej účinnosti a poskytovania energie z
obnoviteľných zdrojov na území Slovenskej republiky. Projekt preukáže pozitívne
účinky racionálneho využívania energie a zníženia množstva emisií skleníkových
plynov (GHG). Stimuly pre koncových dlžníkov (okrem bytových družstiev) budú
vypočítané na základe potenciálu ročne znížiť emisie skleníkových plynov.

•

Prenos schopností: Ďalej sa očakáva, že vďaka projektu sa prenesú a vytvoria
odborné schopnosti medzi bankami a spoločnosťami v súvislosti s investíciami do
udržateľnej energie. Zúčastnené finančné inštitúcie vybudujú kapacitu na
zisťovanie možností pre udržateľnú energiu ako aj na hodnotenie rizík a úverovej
bonity klientov v oblasti úverov pre projekty energetickej efektívnosti a
obnoviteľných zdrojov energie. Očakáva sa, že poddĺžnici sa oboznámia s
podmienkami bánk pre poskytovanie takýchto úverov.

Klient
Všeobecná úverová banka, a.s. („VÚB“), je druhou najväčšou bankou na Slovensku, s
podielom na trhu na úrovni približne 18%. VÚB obsluhuje všetky segmenty trhu
prostredníctvom rozsiahlej predajnej siete, ktorá pozostáva z približne 240 pobočiek a
zamestnáva takmer 3,500 zamestnancov. Intesa Sanpaolo je 97%-ným vlastníkom VÚB.
EBOR financovanie
Nadriadený dlh vo výške 15 miliónov euro.
Projektové náklady
Tento projekt navýši celkové financovanie poskytnuté VÚB v rámci programu SlovSEFF III
na úroveň 20 miliónov euro.
Dopad na životné prostredie
Kategória FI: VÚB bude musieť spĺňať požiadavky PR2 a PR9 a poddlžníci využívajúci
financovanie v rámci SlovSEFF III budú musieť spĺňať národné požiadavky predpisov v
oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovných noriem a
požiadavky EBOR kritérií oprávnenosti projektov energetickej efektívnosti. Spĺnenie týchto
požiadaviek bude potvrdené projektovým konzultantom, ktorého najme EBOR práve za
týmto účelom. VÚB banka bude musieť EBOR aj naďalej predkladať výročné
environmentálne a sociálne správy.
Technická spolupráca
Prostriedky na financovanie technickej spolupráce boli poskytnuté španielskou vládou.
EBOR uzatvorí zmluvu s poradcami, ktorí budú príjemcov pomoci podporovať pri príprave a
implementácii projektov. Ich úloha bude taktiež overovať dokončené projekty, porovnávať
ich voči dopredu stanoveným kritériam a určovať ich spôsobilosť na obdržanie finančnej
pomoci.
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