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Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници за България /КЛЕЕВЕИ/ е разработена през 2004 от Европейската
банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, в сътрудничество с българското
правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии
на участващите банки, които от своя страна предоставят заеми на частни
дружества за проекти по енергийна ефективност в промишлеността и малки
проекти в областта на възобновяеми енергийни източници.
Банките, които участват в програмата КЛЕЕВЕИ са: Банка ДСК, Банка
Пиреус, Българска Пощенска Банка, Обединена Българска Банка,
Райфайзенбанк и Уникредит Булбанк.
Кредитоискателят е частно предприятие или друга форма на преобладаваща
частна собственост, създадена и функционираща на територията на
България. Инвестицията трябва да е съобразена с местните закони за
опазване на околната среда и да съответства и на екологичните и здравни
норми на България и ЕС. За да отговаря на условията, кандидатстващият
трябва да покрива изискванията на банката-партньор, отпускащ кредита и
да бъде от частния сектор или да бъде с поне 50% частно участие.
Подходящи индустриални проекти за енергийна ефективност включват
мерките:
комбинирано производство на топло и електро енергия;
оползотворяване на отпадъчна топлина; автоматизация и управление
на процеси и съоръжения; реконструкция на енергийна
инфраструктура;
смяна на гориво – от въглища/нефт на газ; оптимизация на процеси.
Проектът трябва да постига спестяване на енергия не по-малко от 20 % и да
има вътрешна норма на възвръщаемост най-малко 10 %.
Пакетът, който предоставя програма КЛЕЕВЕИ съдържа:
−

кредит до 2,5 милиона евро в проекти за енергийна ефективност или за
възобновяеми енергийни източници. На практика се връщат само от 80 %
до 85 % от главницата, защото при успешно реализиран проект
получавате субсидия до 15 % от главницата по кредита в проекта

−

безплатна техническа помощ от консултантите по Програмата – ЕнКон
Сървисиз при подготовката за кандидатстване за кредит и
разработването на бизнес план.
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