Představení Rozvojové banky Rady Evropy
(European Council Development Bank – CEB)

Setkání na Ministerstvu životního prostředí
Praha 22. června 2010

Mnohostranná rozvojová banka se
sociálním určením






Nejstarší pan-evropská nadnárodní finanční instituce
Založena v r. 1956 osmi členskými zeměmi Rady
Evropy
Hlavní cíl: podporovat sociální soudržnost v Evropě
V současnosti 40 členských států (členové Rady
Evropy)
Česká republika se stala členem v r. 1999
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Klíčová čísla


Od založení vloženo 30 miliard € na financování
projektů



Výše nesplaceného úvěrového portfolia: € 12,2 billion



Aktiva celkem: 22,7 miliard €



Kmenové akcie: 4.9 miliard €



Uhrazené půjčky v r. 2009: 1 806 mil €



Rating AAA (Moody’s, S&P, Fitch)

(údaje z prosince 2009)
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Ochrana životního prostředí
Hlavní principy






V r. 2006 CEB podepsala Dohodu o
evropských principech pro životní prostředí
(EPE): principy odvozené z evropské
environmentální politiky a práva
Principy environmentálního řízení jsou
integrovanou součástí úvěrové politiky a
projektového financování: environmentální a
sociální faktory musí být s žadateli o úvěr
projednávány od počátku až do konce projektu
Přístup CEB je transverzální a integrovaný
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3 oblasti aktivit
Posílení sociální
integrace








Správa životního
prostředí





Podpora veřejné
infrastruktury se
sociálním určením





Pomoc uprchlíkům, přistěhovalcům a
vystěhovalcům
Sociální bydlení pro nízko-příjmové
skupiny
Tvorba a ochrana pracovních míst
Zlepšení životních podmínek v
městských a venkovských oblastech
Přírodní nebo ekologické katastrofy
Ochrana životního prostředí
Historické a kulturní dědictví
Zdraví
Vzdělávání a získávání praxe v oboru
Infrastruktura administrativních a
justičních veřejných služeb
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Posílení sociální integrace
 Zlepšení

životních podmínek v městských
a venkovských oblastech
 Průmyslové zóny
 Dodávky vody, elektřiny a plynu; kanalizace,
zpracování pevného a tekutého odpadu, zavlažovací
sítě
 Silniční systém; místní a venkovské dopravní sítě
 Vzdělávání, zdravotnická zařízení
 Společensko-kulturní a sportovní centra, parky,
divadla, knihovny, výstavní plochy
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Správa životního prostředí
 Přírodní

a ekologické katastrofy

 Jedna ze dvou priorit vyplývajících ze zákona
(Článek II Dohody), společně s pomocí uprchlíkům,
přistěhovalcům a vystěhovalcům
 Mezi žádoucí patří projekty na rekonstrukci nebo
obnovení zničených či poškozených částí veřejné
infrastruktury

 Dodávky vody
 Zpracování odpadních vod a pevného odpadu
 Dodávky elektřiny a plynu
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Správa životního prostředí
 Ochrana životního prostředí
 Zpracování tekutého a pevného odpadu
 Čištění vody, dekontaminace půd a akviferů
 Snížení znečištění ovzduší
 Opatření pro úsporu energie
 Ochrana biodiverzity
 Ochrana

a obnovení historického a
kulturního dědictví
 Relevantní pro vyčleněné budovy
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CEB a Česká republika






Schváleny 4 projekty, z nichž 3 ve spolupráci s
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
(ČMZRB)
2 projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí
a zlepšení životních podmínek v městských a
venkovských oblastech
2 projekty zaměřeny na vytváření a zachování
způsobilých pracovních míst
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Příklady
1/6
Zlepšení životních podmínek v městských a
venkovských oblastech - F/P 1669 (2009)






Dlužník: ČMZRB
Účel: částečné financování sub-projektů v oblasti
ochrany životního prostředí a infrastruktury obcí
Výše úvěru: 50 million €
příjemci: obce, sdružení obcí, městské podniky, anebo
vodárenské autority v rámci celé ČR
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Příklady

2/6

Protipovodňová ochrana a rekonstrukce
Projekt protipovodňové ochrany na povodí řeky
Odry - Polsko 2005






Dlužník: Polská republika
Účel: obnova a modernizace infrastruktury řeky Odry mezi českou
hranicí a dolním tokem (v oblasti Wroclawi)
Objem půjčky: do 251 mil €
Spolufinancováno Evropských kohezním fondem, Světovou bankou
a státním rozpočtem
CEB získala zkušenosti skrze implementaci prvního projektu F/P
1325 (1998) – projekt protipovodňové ochrany a sociální
infrastruktury, který následoval po povodních v červnu 1997 a 1998
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Příklady
3/6
Ochrana proti povodním/rekonstrukce
Maďarsko- Střední Tisa / Horní Tisa / Plán
Vasarhelyi





Dlužník: Maďarská republika

Mezi roky 1999 a 2004, schváleny 3 půjčky o objemu
340 mil € za účelem spolufinancování konstrukce hrází
podél rizikových částí řek (nebezpečí vylití), zlepšení
průtoku v korytech řek a konstrukce reservoárů, do nichž
může být záplavová voda odváděna
V rámci aktivit programového období EU 2007-2013
využívá Maďarsko financování EU skrze Operační
program Životní prostředí a energie Hungary k
financování protipovodňových opatření a vodního
managementu
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Příklady
4/6
Ochrana proti povodním/rekonstrukce Maďarsko
- Střední Tisa/ Horní Tisa / Vasarhelyi Plan


V r. 2008 CEB schválila novou půjčku nesoucí název
“Maďarské vodní hospodářství“



Celková výše úvěru: 63 mil €



Podíl CEB na úvěru: 10%



Spolufinancování EU: 85 %



Konečný příjemce: 5%
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Příklady
Země/
Schválený
úvěr
Kypr/
68 mil €

Rumunsko/
160 mil €

5/6
Sektor
Životní
prostředí

Popis
vybudování nové čističky odpadních
vod, rozšíření kanalizačních sítí do větší
oblasti Nikózie a přeasfaltování silnic
- schváleno celkově 15 individuálních
projektů krytých z rozpočtu o celkové výši
400 mil € ve prospěch hlavních
kyperských měst
- konstrukce integrovaných systémů pro
vodu a odpadní vodu pro obce s počtem
obyvatel do 50 000
-
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Příklady
Země/
Schválená
půjčka
Itálie/
180 Mil €

6/6
Sektor
Přírodní
katastrofy

Popis
Program obnovy pro 14 italských regionů
zasažených přírodními katastrofami, včetně:
- Opravy veřejné infrastruktury
- Restaurování poškozeného kulturního
dědictví
- Ochrany proti zemětřesení a obnovovací
práce
- Protipovodňová ochrana a zpevnění půdy
- Dodávky vody a zdravotnická činnost

15

Uznatelné náklady









Výzkumy, studie a technický dohled (do výše
5 % nákladů projektu)
Pořízení půdy
Příprava půdy
Konstrukce, renovace, modernizace nebo nákup
budov spojených s projektem
Základní infrastruktura
Materiál & vybavení
Školení zaměstnanců
neočekávané výdaje (do 10 %)
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Vypůjčovatelé (dlužníci)


Členské státy



Místní a regionální orgány státní správy



Finanční instituce

Náležitá pozornost je věnována ohodnocení solvence
žadatele o úvěr a vyjednávání podmínek a pravidel
financování.
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Všeobecné finanční podmínky


CEB financuje projekty skrze půjčky, a to až do výše
50 % celkových oprávněných nákladů



Příspěvky CEB mohou doplňovat zdroje jiných
mezinárodních finančních institucí a /nebo Evropské
strukturální fondy



Finanční podmínky (fixní/plovoucí kurz, měna,
splatnost) jsou určeny podle požadavků projektu a
potřeby vypůjčovatele



CEB poskytuje atraktivní podmínky založené na jeho
vlastních nákladech na fondy (AAA) + nízká marže



CEB neodebírá žádné poplatky ani provize
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Dohoda o půjčce / Vyplacené částky








První splátka (do 50 % schválené výše úvěru) musí být
splacena během 12 měsíců od podpisu smlouvy (FLA)
Dlužník má 12 měsíců na alokaci fondů do relevantních
sub-projektů či částí projektů (komponent)
Nová splátka peněz může být vyplacena až poté, co je
předchozí splátka z 90 % využita (alokována)
Všechny splátky úvěru mohou mít odlišnou strukturu
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Všeobecná kritéria






Žádná minimální částka na jeden sub-projekt,
odsouhlasená suma však musí být hodna zpracování
Maximální podíl na nákladech ze strany CEB: 50 %
celkových oprávněných nákladů za jeden sub-projekt
“Datum zahájení prací”: maximálně 12 měsíců před
vyplacením prostředků od CEB dlužníkovi



EU/pravidla veřejných státních dodávek



environmentální kriteria CEBu
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Pro více informací:
informací:

Council of Europe Development Bank (CEB)
Directorate General for Loans
Projects Department
55, avenue Kléber 75116 Paris, France
Tel: +33 1 47 55 55 92
Fax: +33 1 47 55 37 52
www.coebank.org
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Kontaktní údaje

Ewa SCHWEBEL
Generální direktoriát pro úvěry
Oddělení projektů
Tel: +33 1 47 55 55 92
Fax: +33 1 47 55 37 52
eva.schwebel@coebank.org
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