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● Wat doet het Nederlands Investerings-

Agentschap (NIA)

● Hoe kan EIB en EFSI bijdragen aan financiering van      

Nederlandse Projecten

Inhoud:



Opgericht medio 2015

Doel: aansluiting van Nederlandse programma’s (bijv. energie,  transport, 

breedband) en grotere projecten van bedrijfsleven op 
financieringsinstrumenten van de EIB groep zoals EFSI. Waarbij 
betrokkenheid gewenst is van een “national promotional banks” of 
investeringsplatform.

Door:

▪ Voorlichting over doelstellingen en mogelijkheden. 

▪ Adviseren en ondersteunen publieke en private partijen bij   

voorbereiding en ontwikkeling van programma’s en projecten.

▪ Bundeling /opschaling,  wegnemen markt- & overheidsfalen.

▪ Samenwerking met Europese Commissie, de EIB groep en de

Investerings- Advies Hub. 

Nederlands Investerings- Agentschap (NIA) 



● Opgericht vanwege stagnatie economisch herstel in EU door  

achterblijvende investeringen. 

● Initiatief van Commissievoorzitter Juncker om door middel van

gerichte investeringen de structurele economische groei in de 

EU bevorderen. 

● Geen fonds of subsidie maar een stelsel van garantie instrumenten

om met name co- financiering van uit private aanbieders te 

mobiliseren 

Het European Fund for Strategic Investments (EFSI) is….



Het fonds wil moet strategische, economisch levensvatbare investeringen 
stimuleren op het terrein van:

Strategische 
infrastructuur 
zoals: 
transport, 
energie, 
breedband

Milieu, 
stedelijke 
ontwikkeling 
en sociale 
projecten

Duurzame 
energie en 
efficiënt 
gebruik van 
hulpbronnen

Onderwijs, 
Onderzoek 
& Innovatie

Toegang tot 
financiering 
voor MKB en 
Mid Cap 
bedrijven

Doelstellingen EFSI en focus op Sectoren



Financieringscriteria:

• Projecten zijn economisch en 
technisch levensvatbaar,

• In overeenstemming met het 
beleid van de EU (en EFSI),

• Additioneel, dat wil zeggen dat 
zij zonder EIB-betrokkenheid 
niet tot stand zouden komen,

• Is aanvullend op private 
financiering.



1. Bijdrage aan EFSI-doelstellingen

2.  Kwaliteit en haalbaarheid van projecten

3.  Mogelijkheden /toegevoegde waarde  

van technische & financiële bijdrage 

van EFSI aan projecten

4.  Aanvullende indicatoren:   

werkgelegenheid, duurzaamheid, 

aanbesteding & staatsteun voorwaarden,

maatschappelijke kosten & baten, etc.

Scorebord beoordeling aanvragen door  EIB



EFSI: groen, innovatief, bevordert toegang tot 
financiering voor MKB!
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