Finansowanie dla MŚP z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Na podstawie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EIB; www.eib.org) wspieramy
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) [oraz małe projekty realizowane przez
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 3000 pracowników (MidCaps)] , zapewniając im
dostęp do źródła taniego finansowania i elastyczne harmonogramy spłat.
Współpraca europejska na rzecz MŚP
EIB jest bankiem udzielającym kredytów długoterminowych na terenie Unii Europejskiej; jego
działania mają na celu wzmocnienie integracji, zrównoważonego rozwoju, jak również
spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE. Dzięki najwyższemu
możliwemu ratingowi na rynkach kapitałowych (AAA), EIB może udzielać korzystnych
pożyczek, które przekazuje za naszym pośrednictwem do MŚP i MidCaps. Udzielamy MŚP oraz
MidCaps indywidualnych informacji na temat wkładu EIB oraz jego wpływu na warunki
finansowe zawartych umów. Więcej informacji na temat wsparcia MŚP i MidCaps ze strony
Grupy EIB można znaleźć na stronie internetowej EIB (www.eib.org).
Co oznacza finansowanie z EIB?
EIB wzmacnia swoje wsparcie na rzecz europejskich MŚP i MidCaps pomagając tym
podmiotom uzyskać dostęp do nowego finansowania. Finansowanie jest udzielane na okres
co najmniej 2 lat (faktyczny okres finansowania zależy od okresu ekonomicznej i technicznej
użyteczności projektu którego dotyczy) i może być wykorzystany do finansowania zarówno
bardzo małych projektów, jak i inwestycji o maksymalnej wartości 25 milionów euro. Wkład
EIB nie może jednak przekraczać 12,5 miliona euro.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie z EIB?




Niezależne ŚMP zatrudniające mniej niż 250 pracowników w ujęciu skonsolidowanym
przed rozpoczęciem inwestycji, posiadające siedziby w jednym z 28 państw
członkowskich UE;
[Niezależne MidCaps zatrudniające mniej niż 3000 pracowników w ujęciu
skonsolidowanym przed rozpoczęciem inwestycji, posiadające siedziby w jednym z 28
państw członkowskich UE];
wnioski o finansowanie mogą składać podmioty z wszystkich sektorów z nielicznymi
wyjątkami obejmującymi produkcję broni i amunicji, wyposażenia i elementów
infrastruktury dla wojska lub policji, wyposażenia i elementów infrastruktury
ograniczających prawa i wolność jednostek, hazard, przemysł tytoniowy, działalność
w zakresie doświadczeń na zwierzętach niezgodną z "Europejską Konwencją w
sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i
innych celów naukowych", działania, których wpływ na środowisko nie może zostać
zneutralizowany ani zrównoważony, jak również sektorów niejednoznacznych
etycznie lub moralnie, takich jak klonowanie ludzi i czysta spekulacja
nieruchomościami.

Na co może być przeznaczone finansowanie z EIB?
Finansowanie z EIB może dotyczyć wszelkich inwestycji i wydatków ponoszonych w związku z
rozwojem MŚP lub MidCap, tj.:
o Inwestycje materialne: zakup zakładów i wyposażenia z nielicznymi wyjątkami
dotyczącymi zakupu gruntów.
o Inwestycje niematerialne: w szczególności wydatki związane z R&D, tworzenie sieci
dystrybucji na rynkach krajowych i rynkach UE, zgłaszanie i kupno patentów.
o Średnio- i długoterminowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w celu przywrócenia
ogólnej płynności finansowej przedsiębiorstwa.
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Korzyści dla biznesu




Możliwość uzyskania korzystnego oprocentowania w porównaniu ze standardowymi
warunkami finansowania.
Możliwość negocjacji terminu i częstotliwości spłat umów stosownie do okoliczności i
zapotrzebowania na przepływy gotówkowe przedsiębiorstwa.
Możliwość znaczącej inwestycji w działalność bez szkody dla przepływów
gotówkowych i płynności finansowej.

Uzyskanie finansowania wymaga wyrażenia zgody na (a) umożliwienie przedstawicielom EIB
przeprowadzenia kontroli zakładów, instalacji i prac składających się na projekt będący
przedmiotem finansowania za uprzednim zawiadomieniem; oraz (b) udzielenie informacji na
Państwa temat EIB przez naszą instytucję na żądanie EIB.
Dofinansowanie z EIB na rzecz MŚP [MidCaps] są przekazywane za naszym pośrednictwem,
dlatego też przyznanie finansowania następuje w oparciu o dokonaną przez Idea Leasing S.A.
ocenę spełniania przez Klientów odpowiednich warunków oraz kryteriów stosowanych przez
Idea Leasing S.A. umożliwiających otrzymanie finansowania w formie leasingu/pożyczki.
Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym lub odwiedzenie naszych
oddziałów, aby sprawdzić, czy Państwa działalność kwalifikuje się do uzyskania finansowania
z programu "Kredytów dla MŚP" EIB lub "Kredytów dla MidCaps" EIB.
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