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Finančni instrumenti (FI)
Povratna sredstva EIB in EK

Upravlja jih EIB

Pilotna projekta:

� Financiranje projektov naravnega kapitala -
Natural Capital Financing Facility (NCFF)

� Financiranje ukrepov energetske učinkovitosti 
- Private Financing for Energy Efficiency 
(PF4EE)



Finančni instrumenti
Financiranje ukrepov energetske učinkovitosti (PF4EE)

� Za povečanje vlaganj v projekte energetske učinkovitosti

� Za pomoč državam članicam doseči cilje energetske učinkovitosti

� Za spodbujanje komercialnih bank in drugih finančnih 
posrednikov k sodelovanju z energetsko učinkovitim sektorjem 
kot ločenim tržnim segmentom

Financiranje naravnega kapitala (NCFF)

� Za doseganje ciljev LIFE:

� Narava in biotska raznovrstnost

� Prilagajanje na podnebne spremembe
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Financiranje naravnega kapitala (NCFF)
Namen je prikazati, da lahko projekti naravnega 
kapitala ustvarjajo dohodek ali prihranijo stroške, 
sočasno pa prispevajo k ciljem biotske 
raznovrstnosti ali prilagajanja podnebnim 
spremembam

Projekti, podprti z  NCFF bodo promovirali varstvo 
narave, obnovo, upravljanje in krepitev naravnega 
kapitala, ki lahko koristi povečanju/ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in prilagajanju podnebnim spremembam

Vključuje na ekosistemih temelječe rešitve izzivov, 
povezanih z zemljišči, prstjo, gozdarstvom, 
kmetijstvom, vodami in odpadki



Financiranje projektov naravnega kapitala

Prejemniki sredstev so lahko javni organi, podjetja in 
lastniki zemljišč

Skupni proračun NCFF med 100 – 125 mio € za 
obdobje 2014-2017  

EK prispeva 50 mio € kot jamstvo in financira podporo
(10 mio €)



NCFF – primeri projektov
Zelena infrastruktura – zelene strehe, zeleni zidovi, na 
ekosistemu temelječe zbiranje deževnice / sistemi za 
ponovno rabo vode, zaščita pred poplavami in preprečevanje 
erozije

Plačila za ekosistemske storitve – programi za 
varovanje in napredek gozdarstva, biotske raznovrstnosti, 
zmanjšanje onesnaževanja vode in prti

Izravnave biotske raznovrstnosti / kompenzacije, ki 
presegajo zakonske obveznosti – kompenzacijski skladi za 
kompenzacijske projekte

Podjetja, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in 
prilagajanje podnebnim spremembam – trajnostno 
gozdarstvo, kmetijstvo, ribogojstvo, eko-turizem …



Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/fina
ncial_instruments/index.htm

www.eib.org/pf4ee

www.eib.org/ncff



Hvala za pozornost!
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tel: 01 5346 969


