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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΓΙΑΤΊ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΈΝΕΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΑΦΕΊ Η ΚΑΘΟΔΙΚΉ ΤΆΣΗ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ;
Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μια έντονη μείωση των επενδύσεων σε
ολόκληρη την Ευρώπη, λειτουργώντας ανασταλτικά για τις επενδύσεις θεμελιώδους σημασίας στις υποδομές,
την καινοτομία και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Σήμερα, οι επενδύσεις στην Ευρώπη βρίσκονται κατά 15 % κάτω
σε σχέση με το προ κρίσης επίπεδο.
Οι επενδυτικές ανάγκες είναι σημαντικές και υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά πολλές δυνητικές επενδύσεις
δεν υλοποιούνται λόγω διαφόρων φραγμών οικονομικού και μη οικονομικού χαρακτήρα. Οι επενδυτές είναι
επιφυλακτικοί λόγω της οικονομικής αστάθειας καθώς και κανονιστικών και άλλων αβεβαιοτήτων.
Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το επενδυτικό αυτό κενό προκειμένου να ανακάμψει από την κρίση και να
ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται συλλογικές προσπάθειες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μπει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Επιτροπή αποφάσισε να αντιμετωπίσει το επενδυτικό κενό δρομολογώντας το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ);
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) βρίσκεται στον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την
Ευρώπη. Το ΕΤΣΕ δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να βοηθήσει στην εξάλειψη του επενδυτικού κενού στην ΕΕ κινητοποιώντας ιδιωτική
χρηματοδότηση για στρατηγικές επενδύσεις.
Με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, ο όμιλος της ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση για οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα έργα,
συμπεριλαμβανομένων έργων με προφίλ υψηλότερου κινδύνου απ’ ό,τι οι συνήθεις δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η
έμφαση δίνεται στους ακόλουθους κύριους τομείς: i) μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακή οικονομία• ii) περιβάλλον
και αποδοτικότητα των πόρων• iii) ανθρώπινο κεφάλαιο, πολιτισμός και υγεία• iv) έρευνα, ανάπτυξη και
καινοτομία· v) στήριξη στις ΜΜΕ και στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps).
Το ΕΤΣΕ μπορεί να χρηματοδοτεί επενδυτικές πλατφόρμες προκειμένου να διοχετεύει χρηματοδοτική συμβολή σε
μια σειρά επενδυτικών έργων με θεματική ή γεωγραφική εστίαση και σε δραστηριότητες με εθνικές αναπτυξιακές
τράπεζες (ΕΑΤ).
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ;
Υπάρχουν πέντε Euρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ):
••
••
••
••
••

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Τα εν λόγω Ταμεία μοιράζονται ένα κοινό νομικό πλαίσιο (κανονισμός κοινών διατάξεων), αλλά υπόκεινται επίσης σε
ορισμένους ειδικούς κανόνες που τα διέπουν1. Τα ΕΔΕΤ συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Κατά την περίοδο 2014-2020, θα επενδυθούν 454 δις ευρώ σε 500 προγράμματα
στοχευμένα σε στρατηγικές περιοχές και περιοχές που παράγουν ανάπτυξη, κυρίως στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης
και της καινοτομίας, της στήριξης προς τις ΜΜΕ, της οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών.
Τα ΕΔΕΤ υλοποιούνται μέσω πολυετών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων σε εθνικό επίπεδο, εγκρίνονται από την
Επιτροπή και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους υπό κοινή διαχείριση. Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες
για την επιλογή, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων που στηρίζουν τα ΕΔΕΤ.
Το αναθεωρημένο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνει ένα διευρυμένο πεδίο για τη χρήση
χρηματοδοτικών μέσων και όχι μόνο επιχορηγήσεων.

1 Για περαιτέρω λεπτομέρειες δείτε http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_el.htm
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΤΑΜΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΤΑΜΕΊΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ
(ΕΤΣΕ);
Το προφίλ κινδύνου, τα κριτήρια και ο τρόπος υλοποίησης είναι διαφορετικά.

ΕΔΕΤ

ΕΤΣΕ

Τα ΕΔΕΤ μπορούν να χρηματοδοτούν έργα με επιχορηγήσεις και
χρηματοδοτικά μέσα και εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων που
εφαρμόζονται από διαχειριστικές αρχές στα κράτη μέλη.

Το ΕΤΣΕ παρέχει μέσα χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου (δεν παρέχει
επιχορηγήσεις) μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς
γεωγραφικές ή τομεακές ποσοστώσεις αλλά με βάση τη ζήτηση της
αγοράς για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΈΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΣΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΕΤ;
Τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ μπορούν να συμβάλλουν στις συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες για την
αντιμετώπιση της μείωσης των επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη ή σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια.
Τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ μπορούν να κινητοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις μέσω της αλληλοσυμπλήρωσής τους και
της κινητοποίησης των μέγιστων δυνατών ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα εν λόγω ταμεία έχουν σχεδιαστεί με
διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι συμπληρωματικά όσον αφορά τη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και το νομοθετικό
πλαίσιο. Ενισχύουν το ένα το άλλο.
Μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εκάστοτε επένδυση. Ο συνδυασμός των ΕΔΕΤ
με το ΕΤΣΕ μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων σε ορισμένες χώρες ή τομείς, όπου τα ΕΔΕΤ προσφέρουν
ευρείες ευκαιρίες και όπου το ΕΤΣΕ από μόνο του δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως.
Κάθε έργο το οποίο είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμο, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ, και εφόσον είναι σύμφωνο με τις πολιτικές της ΕΕ μπορεί να είναι επιλέξιμο
για χρηματοδότηση τόσο από το ΕΤΣΕ όσο και από τα ΕΔΕΤ.
Οι περιφερειακές αρχές θα μπορούν να επιτύχουν πρόσθετα αποτελέσματα μέσα από συγχρηματοδοτήσεις του
ΕΤΣΕ (συνεισφορά του ΕΤΣΕ και τυχόν άλλοι συγχρηματοδότες που αυτό θα προσελκύσει). Οι περιφερειακές
χορηγήσεις δεν διασφαλίζουν μόνο τις επενδύσεις των ΕΔΕΤ αλλά παρέχουν σε κάθε περιφέρεια (σύμφωνα με
το περιφερειακό της πρόγραμμα) τη δυνατότητα να προσελκύσει επενδύσεις του ΕΤΣΕ σε αυτήν.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΊ ΤΡΌΠΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΎ ΚΟΝΔΥΛΊΩΝ ΤΩΝ ΕΔΕΤ ΜΕ ΤΟ
ΕΤΣΕ;
Τα κονδύλια των ΕΔΕΤ μπορούν να συνδυαστούν με το ΕΤΣΕ με διαφορετικούς τρόπους:
1.

Συνδυασμός των κονδυλίων των ΕΔΕΤ με το ΕΤΣΕ απευθείας σε επίπεδο έργου:
Ένα επιλέξιμο έργο λαμβάνει χρηματοδότηση από πρόγραμμα των ΕΔΕΤ (με τη μορφή επιχορήγησης
ή μέσω χρηματοδοτικού μέσου), από το ΕΤΣΕ και πιθανώς και από άλλους επενδυτές που
προσελκύουν τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ.
Άλλος
επενδυτής

Στήριξη
ΕΤΣΕ

Πρόγραµµα
των Ε∆ΕΤ
επιχορήγηση

ΕΡΓΟ
Άλλος
επενδυτής

Στήριξη
ΕΤΣΕ

Πρόγραµµα
των Ε∆ΕΤ

Χρηµατοδοτικό µέσο
(εθνικό, περιφερειακό,
διακρατικό, διασυνοριακό)

ΕΡΓΟ

δάνειο/εγγύηση/ίδια κεφάλαια
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

2.

Συνδυασμός των κονδυλίων των ΕΔΕΤ με το ΕΤΣΕ σε επίπεδο επενδυτικής πλατφόρμας:
Η διαχειριστική αρχή μπορεί να θέλει να συγκροτήσει μια νέα επενδυτική πλατφόρμα (που θεωρείται
χρηματοδοτικό μέσο) στην οποία το ΕΤΣΕ και άλλοι επενδυτές θα επενδύσουν τους πόρους τους,
όπως με τη μορφή «κλιμακωτού» κονδυλίου.
Μια άλλη δυνατότητα είναι η συνεισφορά της διαχειριστικής αρχής από πρόγραμμα των ΕΔΕΤ προς
μια υπάρχουσα επενδυτική πλατφόρμα (που θεωρείται χρηματοδοτικό μέσο) η οποία συγκροτήθηκε
με πόρους του ΕΤΣΕ σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η επενδυτική
πλατφόρμα θα επενδύσει στη συνέχεια σε έργα με συνεισφορές προγραμμάτων του ΕΤΣΕ και των
διακριτών ΕΔΕΤ (άλλοι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν).

Άλλος
επενδυτής

Στήριξη
ΕΤΣΕ

Πρόγραµµα
των Ε∆ΕΤ

Χρηµατοδοτικό µέσο
(εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό, διασυνοριακό/ΧΜ επιπέδου ΕΕ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΕΡΓΟ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

3.

Συνδυασμός των κονδυλίων των ΕΔΕΤ με τη στήριξη του ΕΤΣΕ (διοχετεύονται μέσα από
επενδυτική πλατφόρμα) σε επίπεδο χρηματοδοτικού μέσου ή σε επίπεδο έργου:
Σε αυτήν την εκδοχή, η διαχειριστική αρχή θεσπίζει χρηματοδοτικό μέσο στο οποίο η επενδυτική
πλατφόρμα που έχει συγκροτηθεί με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, συμμετέχει ως επενδυτής. Μπορούν να
συμμετάσχουν και άλλοι επενδυτές. Το χρηματοδοτικό μέσο θα επενδύσει στη συνέχεια σε έργα με
συνεισφορές προγραμμάτων του ΕΤΣΕ και των διακριτών ΕΔΕΤ (άλλοι επενδυτές μπορούν να
συμμετάσχουν).
Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι η παρέμβαση από μια επενδυτική πλατφόρμα, που έχει
συγκροτηθεί με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, απευθείας σε επίπεδο έργου για κάθε συμφωνία χωριστά.

Άλλος
επενδυτής

Πρόγραµµα
των Ε∆ΕΤ

Χρηµατοδοτικό µέσο
(εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό, διασυνοριακό)

ΕΡΓΟ

Στήριξη
ΕΤΣΕ

Επενδυτική
πλατφόρµα
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΜΠΟΡΟΎΝ ΤΑ ΕΔΕΤ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΈΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΣΕ;
Οι πόροι προγραμμάτων των ΕΔΕΤ δεν μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στο ΕΤΣΕ.

ΜΠΟΡΕΊ ΤΟ ΕΤΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΣΕ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΔΕΤ;
Λόγω της φύσης και της δομής της, η στήριξη έργου από το ΕΤΣΕ δεν μπορεί να θεωρείται ως εθνική
συγχρηματοδότηση προγράμματος των ΕΔΕΤ.
Ωστόσο, η εθνική συγχρηματοδότηση προγράμματος των ΕΔΕΤ θα μπορούσε να παρασχεθεί από άλλο
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΤΕπ/του ΕΤΕ, είτε μέσω διαρθρωτικού προγράμματος δανειοδότησης, είτε μέσω
παρέμβασης σε επίπεδο έργου.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, υπό ορισμένες περιστάσεις, οι τυχόν πρόσθετοι πόροι που μοχλεύονται και
ενεργοποιούνται με τον συνδυασμό των ΕΔΕΤ και των παρεμβάσεων του ΕΤΣΕ να αντιμετωπίζονται ως εθνική
συγχρηματοδότηση για το πρόγραμμα των ΕΔΕΤ.

ΠΏΣ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΌΤΑΝ ΤΑ ΕΔΕΤ
ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΕ;
Το ΕΤΣΕ δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Τα
κονδύλια των ΕΔΕΤ που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, εκτός αν παρέχονται με τους όρους της αγοράς, ενδέχεται
να συνεπάγονται κρατική ενίσχυση η οποία υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα κονδύλια των ΕΔΕΤ που συνεπάγονται κρατική ενίσχυση με βάση το
εκσυγχρονισμένο της πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή
θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση των ΕΔΕΤ με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ως ζήτημα προτεραιότητας,
εφαρμόζοντας ταχεία διαδικασία (εντός 6 εβδομάδων αφού λάβει πλήρεις πληροφορίες).
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΕΔΕΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)

ΠΟΎ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΎΝ ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΗ
ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΆΣΕΏΝ ΤΟΥΣ?
Οι φορείς προώθησης έργων θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών
συμβουλών για την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε τεχνικά και διοικητικά θέματα που αφορούν τις
επενδύσεις. Ο κόμβος αυτός έχει σχεδιαστεί από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, ώστε να βοηθά τις δημόσιες αρχές και τους φορείς προώθησης έργων στον προσδιορισμό, την
ιεράρχηση, την προετοιμασία, τη διάρθρωση και την υλοποίηση στρατηγικών έργων, καθώς και να εξασφαλίζει
την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Μέρος αυτής
της υπηρεσίας μίας στάσης είναι η «fi-compass», μια υπηρεσία παροχής συμβουλών σχετικά με τα χρηματοδοτικά
μέσα για τα ΕΔΕΤ.
Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) είναι μια εντελώς νέα διαδικτυακή πύλη που δίνει τη
δυνατότητα σε φορείς προώθησης έργων με έδρα την ΕΕ —δημόσιους ή ιδιωτικούς— να απευθυνθούν σε
δυνητικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
αποτελεί απάντηση στην επιθυμία που έχουν εκφράσει επενδυτές για την παρουσίαση περισσότερων δυνητικών
επενδυτικών ευκαιριών της ΕΕ σε μια κεντρική πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη / ESI Funds Open Data Platform
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU
Συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην απασχόληση και την ανάπτυξη, το σχέδιο επενδύσεων και τις
προτεραιότητες της Επιτροπής

