Investicijų planas Europai

Esama padėtis | 2017 m. gruodžio

ŠALIES FAKTŲ SUVESTINĖ: LIETUVA

JUNKERIO PLANAS
LIETUVOJE
Lietuvoje patvirtintų operacijų
pagal Junkerio plano Europos
strateginių investicijų fondo
(ESIF) iniciatyvą bendra
finansavimo apimtis šiuo metu
siekia 324 mln. EUR.
Tikimasi, kad tai paskatins
934 mln. EUR investicijų.
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Tamsesnė spalva žymi didesnes investicijas
lyginant su BVP
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INFRASTRUKTŪROS IR INOVACIJŲ PROJEKTAI
8 patvirtintiems projektams Europos investicijų bankas (EIB) skyrė 295 mln. EUR
finansavimą pagal Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) programą. Tikimasi, kad tai
paskatins 640 mln. EUR investicijų.
*Infrastruktūros ir inovacijų projektai apima finansines operacijas, kuriomis remiami investiciniai projektai daugiau nei vienoje šalyje, todėl jie įtraukti ir į
kitų šalių faktų suvestines.

PROJEKTAI

Energetika - Socialinė infrastruktūra - Transportas - Skaitmeninis sektorius - Žemės ūkis, aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas - Moksliniai
tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos - Mažesnės įmonės

„Lietuvos Energijos“ Vilniaus termofikacinės elektrinės projektas
(pasirašytas 2016 m. gruodžio mėn.)
• Dviejų biomasės ir energijos gavybos iš atliekų kogeneracinių jėgainių, skirtų
tiekti elektrą nacionaliniam tinklui ir šilumą centrinei sistemai Vilniuje statyba
• Finansavimas pagal ESIF programą: 190 mln. EUR
• Tikėtina bendra investicijų suma: 226 mln. EUR
Atkreipkite dėmesį, kad šis sąrašas nėra baigtinis ir jame pateikiami tik kai kurie projektai. Visą projektų sąrašą skaitykite
adresu www.eib.org/efsi/efsi-projects.

MVĮ FINANSAVIMAS
Pagal Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) programą, Europos investicijų fondas
patvirtino 5 susitarimus su finansiniais tarpininkais (bankais, fondais ir kt.). Bendras
finansavimas siekia 29 mln. EUR ir tikėtinai paskatins 294 mln. EUR investicijų.
Šia parama pasinaudos 4 849 mažesnių įmonių ar veiklą pradedančių įmonių.
Šiame puslapyje pateikiama informacija nėra oficialios EIB ataskaitos apie ESIF dalis, todėl ją reikia vertinti kaip negalutinę ir nepatikrintą.
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LIGŠIOLINIAI REZULTATAI VISOSE 28 VALSTYBĖSE NARĖSE
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ESIF
FINANSAVIMAS*

Patvirtintas

BENDROSIOS INVESTICIJOS, SUSIJUSIOS SU ESIF PATVIRTINTAIS PROJEKTAIS

€51,1 mlrd.

* Patvirtino EIB: 39,2 mlrd. EUR
Patvirtino EIF: 11,9 mlrd. EUR

€256,1 mlrd.

