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Popis projektu
EBOR uvažuje o zriadení rámca na financovanie zelenej ekonomiky v Slovenskej republike ("GEFF Slovenská republika" alebo "Rámec"). Predpokladá sa, že GEFF - Slovenská republika poskytne financie
zúčastneným finančným inštitúciám (ďalej len "PFI") až do výšky 200 miliónov EUR na poskytovanie
pôžičiek obciam, verejným alebo súkromným spoločnostiam, ktoré poskytujú obecné služby ako sú
spoločnosti poskytujúce energetické služby (ďalej len "ESCO") a po prvom roku implementácie aj
subjektom v rezidenčnom sektore (bytovým družstvám) (spolu "poddlžníci"), na investície do
ekologických technológií zameraných na komunálnu infraštruktúru a budovy, ako aj na nakladanie s
odpadom, prevenciu znečistenia vôd / pôdy a opatrenia na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
(napr. protipovodňová ochrana).
Projekt bude podporený grantom do výšky 30 miliónov EUR poskytnutým Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Environmentálneho fondu na financovanie investičných
stimulov pre poddlžníkov a technickú spoluprácu.
Ciele projektu
Od navrhovaného Rámca sa očakáva, že bude demonštrovať pozitívne prínosy šetrenia energie a zdrojov
a podporí rozširovanie poskytovania úverov na zelené projekty obciam, ako aj sprostredkovateľom trhu,
ako sú poskytovatelia služieb (ESCO) v sektore a regióne charakterizovanom relatívne vysokou
intenzitou využívania energie a iných zdrojov. Projekt pomôže ďalej preukázať trhový potenciál pre
poskytovanie pôžičiek na zelené projekty a podporí mobilizáciu financovania zo súkromného sektora na
tieto účely verejnému sektoru.
Vplyv na transformáciu
Hlavné zdroje vplyvu na transformáciu budú vychádzať z demonštrovania pozitívnych prínosov z
hľadiska šetrenia energie a iných zdrojov. V súlade s modelom GEFF bude navrhovaný rámec
podporovať dopad na transformáciu na zelenú ekonomiku tým, že prispeje k budovaniu ekologického
hospodárstva a uľahčí rozširovanie pôžičiek v oblasti trvalo udržateľnej energie a iných zdrojov v SR, čo
bude mať pozitívne demonštračné efekty.

Informácie o klientovi
Klientmi budú súkromné banky so sídlom v Slovenskej republike.
Finančné zhrnutie EBOR
200 000 000 EUR
Miestnym bankám sa poskytnú financie až do výšky 200 miliónov EUR (v závislosti od dostupných
grantov) na poskytnutie pôžičiek.
Celkové náklady na projekt
200 000 000 EUR
Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých v rámci GEFF - Slovenská republika bude
dosahovať až 200 miliónov EUR.
Environmentálne a sociálne zhrnutie
Kategória FI (2014 ESP). Projekt predstavuje zriadenie rámca na financovanie ekologickej ekonomiky
v Slovenskej republike, v rámci ktorého Banka poskytuje financie PFI na ďaľšie pôžičky municipalitám
a verejným, či súkromným subjektom vrátane ESCO spoločnostiam poskytujúcim služby obciam
a obecným inštitúciám pre investície do ekologických technológií.
Každý podprojekt, ktorý bude súčasťou GEFF, bude predmetom kategorizácie a hlbkovej analyzy,
v súlade s požiadavkami environmentálnej a sociálnej politiky Banky, čo potvrdí projektový konzultant,
ktorý bude najatý EBOR na riešenie tejto otázky. Zatiaľ čo mnohé potenciálne PFI, ktoré sa zúčastnia na
GEFF - Slovenská republika získali rozsiahlu a pretrvávajúcu skúsenosť s požiadavkami EBOR na
výkonnosť (ďalej PR=Performace Requirements) prostredníctvom implementácie predchádzajúcich
rámcov na financovanie udržateľnej energie, Banka bude hľadať aj nové PFI od ktorých sa bude
požadovať, aby uplatňovali PR na svoje aktivity a podprojekty v rámci GEFF. Nové finančné inštitúcie
zúčastňujúce sa rámca GEFF budú musieť odovzdať vyplnený dotazník zameraný na Environmentálnu
a sociálnu oblasť (E&S) aby Oddelenie environmentálnej a socialnej politiky Banky (ESD) posúdilo
súlad s PR. Všetky PFI budú musieť dodržiavať PR, ako aj EBOR kritériá vhodnosti energetickej
účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie v oblasti E&S platné pre podprojekty.
Technická spolupráca
Špecializovaný program technickej spolupráce bude obstarávaný a riadený EBOR, aby poskytol pomoc
poddlžníkom a PFI pri návrhoch podprojektov, zvyšovaní povedomia o ekologických investíciách medzi
zainteresovanými stranami a všeobecnom marketingu Rámca. Technickú spoluprácu vykoná tzv. „Facility
Consultant“, pozostávajúci z tímu Projektového konzultanta (PC) a tímu Verifikačného konzultanta (VC).
PC zabezpečí koordináciu projektov, podporu pri implementácii a monitorovanie a podávanie správ
EBOR. Okrem toho prostredníctvom spolupráce s poddlžníkmi prenesie zručnosti, poznatky a nástroje
potrebné na pochopenie výhod a životaschopnosti ekologických investícií v municipálnom sektore. VC
bude samostatná nezávislá poradenská firma a bude zodpovedná za overenie úspešnej realizácie a
dokončenia podprojektov financovaných prostredníctvom Rámca. VC zároveň bude zodpovedná za
finálne potvrdenie oprávnenosti podprojektu na obdržanie finančného stimulu.

Kontaktné informácie o spoločnosti
Lukáš Kuzmiak
kuzmiakl@ebrd.com
+421 2 5910 1706
+421 2 5910 1700
www.ebrd.com
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Obchodné príležitosti
Ohľadne podnikateľských príležitosti alebo obstarávania kontaktujte spoločnosť klienta.
V prípade projektov v štátnom sektore kontaktujte EBRD Procurement:
Tel: +44 20 7338 6794
E-mail: procurement@ebrd.com
Všeobecné otázky
Pre otázky ohľadom projektu EBOR nesúvisiace s obstarávaním kontaktujte
Tel: +44 20 7338 7168
E-mail: projectenquiries@ebrd.com
Politika verejného informovania (PIP)
PIP stanovuje, ako EBOR zverejňuje informácie a konzultuje so svojimi zainteresovanými stranami s
cieľom podporiť lepšiu informovanosť a pochopenie svojich stratégií, politík a operácií. Ak chcete zistiť,
ako požiadať o Správu pre predstavenstvo o verejnom sektore, navštívte nižšie uvedenú stránku so
zásadami verejnej politiky.
Text PIP (www.ebrd.com/pages/about/what/pip.shtml)
Mechanizmus sťažnosti projektu (PCM)
Mechanizmus na riešenie sťažností (PCM) je mechanizmom zodpovednosti EBOR. Poskytuje príležitosť
na nezávislé preskúmanie sťažností od jednotlivcov a organizácií týkajúcich sa projektov financovaných
EBOR, ktoré údajne spôsobili alebo by mohli spôsobiť environmentálne a / alebo sociálne škody.
Navštívte prosím web stránku mechanizmu sťažnosti
us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
sťažnosti.

na projekty https://www.ebrd.com/work-withna získanie informaćií o procese podania

Oddelenie PCM (pcm@ebrd.com) je k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa
podania sťažnosti a kritérií na registráciu a oprávnenosť v súlade s pravidlami PCM

