Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z kompleksowej
modernizacji energetycznej ze środków RPO
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Parametry oferty (1/2)

Mazowieckie

Pomorskie

Śląskie

Wielkopolskie
Rewitalizacja

Efektywność
energetyczna

Kwota Pożyczki mln zł

20

10

50

20

10

Okres spłaty w latach

15

15

20

20

20

Alokacja mln zł

103

76

193

112,6

193,3

Współfinansowanie mln zł

25,7

19

38,7

30,4

26 IV 2018

1 III 2018

18 IV 2018

14 IV 2017

Nabór od

Preferencyjne pożyczki udzielane ze środków regionalnych programów
operacyjnych (Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze, Śląsk)
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Parametry oferty (2/2)

Warunki cenowe

Inne zalety

 rewitalizacja: oprocentowanie stałe lub
zmienne, obliczane na bazie stopy
referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%),
redukowane o tzw. wskaźnik społeczny
(max o 80%), ale nie niższe niż 0,25%

 karencja w spłacie kapitału
 szeroki zakres prac inwestycyjnych
 cały proces aplikowania prowadzony
w BGK
 możliwość konsultacji z pracownikami BGK

 efektywność energetyczna:
oprocentowanie stałe od 0,15% do 0,5%,
uzależnione od osiągniętego poziomu
efektywności energetycznej
(minimum 25%)

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

 brak opłat i prowizji

 dostosowane do charakteru projektu oraz
działalności inwestora
 weksel własny inwestora (w przypadku JST
jedyne) oraz zabezpieczenie rzeczowe
(np.: cesja praw wierzytelności z wpłat na
fundusz remontowy)
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Potencjalni inwestorzy

1

2

Rewitalizacja

Efektywność energetyczna

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST),
ich związki, podmioty i stowarzyszenia,
jednostki zależne
 Jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych (niewymienione wyżej),
posiadające osobowość prawną
 Instytucje kultury, organizacje
pozarządowe
 Przedsiębiorcy
 Kościoły i związki wyznaniowe
 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie
 Inne podmioty wskazane w RPO

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST),
ich związki, podmioty i stowarzyszenia,
jednostki zależne
 Państwowe osoby prawne, w tym
jednostki od nich zależne oraz szkoły
wyższe
 Podmioty spoza sektora publicznego,
prowadzące działalność gospodarczą – w
zakresie budynków użyteczności publicznej
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby
prawne kościołów i związków
wyznaniowych
 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, TBS
 Inne podmioty wskazane w RPO
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Obszary wsparcia (1/2)

Rewitalizacja

Rewaloryzacja
i adaptacja na cele
rekreacyjnosportowe
niezabudowanego
terenu miasta

Stary Dworzec
Kolejowy

Park
miejski

Przebudowa
i rozbudowa budynku
zabytkowej kamienicy
na potrzeby Działu
Zbiorów
Audiowizualnych
Biblioteki Miejskiej

Basen
miejski
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Obszary wsparcia (2/2)

Efektywność energetyczna

wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Kompleksowa
termomodernizacja
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
wielorodzinnych

Kompleksowa
modernizacja budynku
mieszkalnego
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Case study – schemat finansowania

Rewitalizacja basenów miejskich

Pożyczka rewitalizacyjna – warunki:

adaptacja i przywrócenie funkcji rekreacyjnej
i wypoczynkowej na terenie byłego otwartego basenu miejskiego

 Okres finansowania: 180 m-cy
 Oprocentowanie: 0,25%
 Okres karencji w spłacie rat kapitałowych:
24 miesiące od daty zakończenia rzeczowej
realizacji projektu
 Raty kapitałowe: 78 125,00 zł/miesięcznie
 Pomoc publiczna: 1 676 141,28 zł.

Finansowanie uzupełniające
np. kredyt komercyjny z BGK – warunki do
negocjacji

Źródła finansowania:
Wydatki kwalifikowane
Pożyczka rewitalizacyjna
Finansowanie uzupełniające kredyt
Środki własne
Razem

Razem
10 000 000,00

Udział
26,05%

2 660 000,00

6,93%

25 731 448,00
38 391 448,00

67,02%
100,00%

Oddziaływanie społeczne Projektu
Baseny będą miejscem edukacji, promującym
aktywny i zdrowy tryb życia, a także zapleczem
zarówno do wędrówek pieszych, jak i rowerowych
po okolicznym terenie.
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Nabór wniosków

 Zasady naboru oraz dokumentacja
niezbędna do aplikowania o pożyczkę
znajduje się na stronie
https://www.bgk.pl/fundusze-iprogramy/pozyczka-rewitalizacyjna
 Nabór ma charakter ciągły i otwarty co
najmniej do momentu wyczerpania
alokacji
 Wnioski składane są na adres Regionu BGK
właściwego dla lokalizacji projektu
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Dziękuję za uwagę
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