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Фінансування Європейським інвестиційним банком кредитів МСП 
 
Завдяки угоді з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ; www.eib.org) ми підтримуємо 
малі та середні підприємства (МСП), а також підприємства, де працюють до 
3 000 співробітників (компанії середньої капіталізації), надаючи можливість отримати 
фінансування з меншими витратами, а також скористатись перевагами гнучкого графіка 
погашення.  
 
Європейське співробітництво на користь МСП 
 
ЄІБ є банком Європейського союзу (ЄС) та надає довгострокове фінансування; його роль 
полягає у фінансуванні інвестиційних проєктів, що сприяють досягненню основних цілей, 
визначених політикою ЄС. З метою підтримки зовнішньої діяльності ЄС, рішенням 
Європейського парламенту та Ради, ЄІБ надається Зовнішній мандат1 на фінансування 
відповідних проєктів за межами ЄС.  
 
Завдяки найкращому рейтингу на ринках капіталу (рівень AAA), ЄІБ може залучати кошти 
на вигідних умовах, які в подальшому ПроКредит Банк розподіляє МСП та компаніям 
середньої капіталізації. Ми індивідуально інформуємо конкретні МСП і компанії середньої 
капіталізації про залучення ЄІБ та його вплив на фінансові умови отриманої позики. На 
вебсайті ЄІБ (www.eib.org) є вичерпна інформація щодо підтримки Групи ЄІБ для МСП та 
компаній середньої капіталізації.  
 
Що таке фінансування ЄІБ? 
 

ЄІБ посилює підтримку для МСП та компаній середньої капіталізації, даючи змогу цьому 
вагомому сектору отримати доступ до нових, критично важливих кредитних ресурсів. 
Строк позики становить мінімум 2 роки (фактична тривалість кредиту залежатиме від 
економічної та технічної тривалості проєкту, що фінансується). Позика може бути   
використана для фінансування як дуже малих проєктів, так і інвестицій із максимальною 
вартістю 25 мільйонів Євро, однак внесок ЄІБ не може перевищувати 12,5 мільйонів Євро.  

Хто може подати запит на отримання позики ЄІБ? 

 Локальні МСП, де до здійснення інвестиції консолідовано по групі  компаній 
працюють до 250 співробітників.  

 Локальні компанії середньої капіталізації, де до здійснення інвестиції 
консолідовано по групі  компаній працюють до 3 000 співробітників. 

 Більшість секторів економіки мають право на участь, але існує кілька винятків. 
Зокрема, це виробництво зброї та боєприпасів, військового знаряддя, військового 
чи поліцейського обладнання або складових відповідної інфраструктури; 
обладнання або складових будь-якої інфраструктури, що обмежують особисті 
права та свободи людей; діяльність, яка спричиняє негативний вплив на 
навколишнє середовище; діяльність, яка вважається суперечливою з етичної чи 
моральної точки зору або заборонена національним законодавством; діяльність, 
спрямована на виробництво або продаж товарів, дії щодо яких порушують 

                                                
1 https://www.eib.org/attachments/strategies/mou_ec_eib_on_external_mandate_en.pdf  
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законодавство в сфері використання торгових марок чи географічних 
найменувань; діяльність, пов’язана з азартними іграми та тютюнопалінням.  

На що можна використати позику ЄІБ? 

Позику ЄІБ можна використати для фінансування всіх інвестицій і витрат, які 
здійснюються для розвитку малого та середнього бізнесу або компаній середньої 
капіталізації, тобто: 

 Інвестиції в матеріальні активи: придбання, реконструкція або розширення 
матеріальних активів, із деякими обмеженнями щодо купівлі землі.  

 Інвестиції в нематеріальні активи: зокрема, витрати на дослідження та розробки, 
придбання ліцензій на технологічні процеси та програмного забезпечення.  

 Середньо- та довгострокові потреби в оборотних коштах, необхідних для 
операційної діяльності МСП або компаній середньої капіталізації. 

Які переваги для вашого бізнесу? 

 Вигідні процентні ставки порівняно зі стандартними умовами кредитування 
бізнесу.  

 Строк та регулярність погашення позики відповідно до обставин і грошових 
потоків вашого бізнесу.  

 Можливість інвестувати значні кошти у бізнес без негативного впливу на його 
грошовий потік або ліквідність.  

Що для цього необхідно? 

 
Будь ласка, зверніться до менеджера по роботі з бізнес клієнтами, або завітайте до 
нашого відділення для обговорення відповідності вашого бізнесу вимогам для 
фінансування за програмою «Позика для малого та середнього бізнесу» ЄІБ або «Позика 
для компаній середньої капіталізації» ЄІБ. 
 
Якщо від ЄІБ надійшов відповідний запит після оформлення позики, (a) після отримання 
попереднього повідомлення, вам слід надати дозвіл представникам ЄІБ відвідати та 
оглянути всі об’єкти, установки та роботи, що входять до проєкту, який є предметом 
позики; і (b) ми можемо надати інформацію про вас ЄІБ.  
 

 
 
 

 


