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MISSUGUST KASU ON JUNCKERI KAVA TOONUD EESTILE?
EIB financing:

158 miljonit eurot

Eeldatavalt kaasneb
investeeringutena kokku

1,3 miljardit eurot

HETKEL ON EESTI 2 KOHAL

EFSI algatatud investeeringute osas, võttes aluseks suhte SKP-sse
Heakskiidetud projektide ja VKEsid käsitlevate
lepingute arv:

Rahastamisele parema juurdepääsu saavate
VKEde arv:

2019. aasta november on Junckeri
kava abil kogu ELis kaasatud

Meie järgmine eesmärk on jõuda
2020. aastaks

16

450.6 miljardi eurot

8445

lisainvesteeringuid.

500 miljardi eurot

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) raha saab kasutada
projektide rahastamiseks järgmistes valdkondades:

Biomajandus

Keskkond ja
ressursitõhusus

Sotsiaalvaldkond

Teadus- ja arendustegevus
ning innovatsioon

Transpordisektor

Energeetika

Digitaalsektor

Regionaalareng

Väiksemad
ettevõtted
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Lisaks suures ulatuses investeeringute kaasamisele toetab Junckeri kava ka projektide
elluviijaid ja aitab välja töötada Euroopa kvaliteediprojektide reservi. On kaks algatust, mis
pakuvad projektide elluviijatele ja investoritele suurepäraseid võimalusi.
Euroopa
investeerimisnõustamise
keskus
pakub
kohandatud
nõustamistoetust
ELis
investeerimisprojektide ettevalmistamiseks ja arendamiseks. Euroopa investeerimisprojektide
portaali kaudu pakutakse kontaktiloomise teenust ELi kvaliteetprojektide ja kogu maailma
potentsiaalsete investorite vahel.
Lisateavet investeeringutega seotud probleemide ja võimaluste kohta Eestis leiate riigiaruandest.

JUNCKERI KAVA RAAMES TOETATUD
PROJEKTIDE NÄITEID
Kiired energiasalvestid: SKELETON TECHNOLOGIES
Superkondensaatorite tootja Skeleton pakub paremaid võimalusi energia salvestamiseks.
Need seadmed täiendavad akusid ja neid kasutatakse juhtudel, kui energiat on vaja suurte ja
lühiajaliste pursetena ühtlase voolu asemel. Ettevõtte teadus- ja arendustegevust toetati
15 miljoni euro suuruse EIP laenuga ja see võimaldas palgata uusi töötajaid.

Lennujaama ajakohastamine: TALLINNA LENNUJAAM
30 miljoni euro suuruse EIP laenu abil saab Tallinna Lennujaam parandada oma keskkonna- ja
turvalisusnäitajaid, leevendada praegust ülekoormatust ja valmistuda lennuliikluse
suurenemiseks tulevikus. See hõlmab olemasoleva lennuraja rekonstrueerimist, reisiterminali
laiendamist ning lennuala valgustussüsteemi uuendamist ja täiendamist.

Saarel asuv pagarikoda: MUHU LEIB
Eestis Muhu saarel asuv pagaritöökoda, mis on spetsialiseerunud kodusküpsetatud tumedale
rukkileivale. Ettevõtte asutaja eesmärk on tuua turule pagaritooted, millest õhkub koduse
küpsetamise värskust ja ehedust. Ettevõtte laiendamiseks võttis Muhu Leib EFSI poolt tagatud
laenu ühelt EIP Eesti finantspartnerilt, milleks on KredEx. Raha võimaldas ettevõttel osta uut
varustust, nagu ahjud, kapid, segajad ja külmikud ning laieneda üle kogu riigi. Nüüd on
ettevõttel 9 pagarikoda, mis annavad tööd 40 inimesele.
See loetelu ei ole ammendav ja hõlmab üksnes valitud arvul projekte.
Projektide täieliku loeteluga tutvumiseks vt www.eib.org/efsi/efsi-projects.

