GEFF – Slovenská republika - Slovenská sporiteľňa
Miesto:

Slovenská republika

Číslo projektu:

49881

Sektor:

Finančné inštitúcie

Typ oznámenia:

Súkromné

Kategória prostredia:

FI

Dátum cieľovej rady:

18. júla 2018

Postavenie:

Schválený koncept

Dátum zverejnenia PSD :

30. mája 2018

Popis projektu
EBOR uvažuje o poskytnutí úverovej linky vo výške 50 miliónov EUR spoločnosti Slovenská sporiteľňa,
a.s. (SLSP) v rámci Finančného rámca na financovanie zelenej ekonomiky vo výške do 200 miliónov
EUR v Slovenskej republike ("GEFF - Slovenská republika" alebo "Rámec"). Zriadenie GEFF Slovenská republika bude predložené na schválenie predstavenstvom EBOR 18. júla 2018.
Na základe schválenia predstavenstvom EBOR bude táto úverová linka (spolu s úverovou linkou VÚB)
prvou, ktorá bude poskytnutá v rámci nového rámca GEFF - Slovenská republika.
Ciele projektu
Navrhovaný projekt umožní spoločnosti SLSP rozšíriť svoje úverové aktivity v oblasti financovania
ekologických investícií v segmente miest, ktoré sú charakterizované relatívne vysokou intenzitou
využívania energie a iných zdrojov, vrátane sprostredkovateľov trhu ako sú poskytovatelia služieb
(ESCO). 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 preukázania pozitívnych prínosov z hľadiska
ochrany energie a zdrojov. V súlade s modelom GEFF bude navrhovaný Rámec podporovať kvalitu
dopadu na ekologickú transformáciu tým, že prispeje k budovaniu ekologického hospodárstva a uľahčí
rozširovanie pôžičiek v oblasti trvalo udržateľnej energie a zdrojov v SR, čo bude mať pozitívne
demonštračné efekty.

Informácie o klientovi
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, AS
SLSP je komerčná banka so sídlom v Slovenskej republike s celkovým majetkom viac ako 16 mld. EUR,
je najväčšou bankou na slovenskom trhu, jej podiel na trhu z hľadiska celkových aktív predstavuje
približne 21%. SLSP je univerzálnou bankou, obsluhuje 2,2 milióna klientov prostredníctvom predajnej
siete s 271 pobočkami. SLSP je v 100% vlastníctve Erste Group Bank, AG.
Financovanie EBOR
50 000 000 EUR
Prioritná pôžička až do výšky 50 mil EUR.
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). Od SLSP sa bude požadovať splnenie požiadaviek PR2, PR4 a PR9
a poddlžníci financovaní prostredníctvom Rámca budú musieť spĺňať národné požiadavky v oblasti
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a pracovného práva a zároveň EBOR kritériá vhodnosti pre
financovanie projektov energetickej efektívnosti. Splnenie týchto podmienok bude overovať konzultant
zabezpečený zo strany EBOR. SLSP bude EBOR aj naďalej poskytovať ročne správy o oblasti ľudských
zdrojov a životného prostredia.
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 Verifikačný konzultant (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
Maroš Opálek
Opalek.maros@slsp.sk
+421 2 5826 8111
+421 2 5826 8760
www.slsp.sk

Tomášikova 48, 832 37 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

