Finansowanie Inwestycji Samorządowych

Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający
Pion Funduszy Europejskich
12 września 2019 r.

1

BGK dla JST 2014-2020

Środki powierzone BGK
12 mld zł
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Wpływ bezpośredni – możliwość
pozyskania przez JST finansowania
Wpływ pośredni – środki przekazywane do przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na obszarze
JST – spadek bezrobocia, wzrost PKB, wzrost wpływów z podatku CIT / PIT
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Modele wdrażania

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca

Europejski Bank Inwestycyjny

Bank Gospodarstwa Krajowego

Menedżer Funduszu Funduszy

Instytucja Pośrednicząca

Bank Gospodarstwa Krajowego
Pośrednik Finansowy

Instytucja Zarządzająca

Bank Gospodarstwa Krajowego
Menedżer Funduszu
Funduszy/Operator Programu

Pośrednicy Finansowi

Partnerzy współpracujący
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BGK oferta dla Samorządu – obecnie

Rewitalizacja

Efektywność
Energetyczna

Powszechny dostęp
do szybkiego
Internetu

4 regionalne programy operacyjne
Przeznaczenie: Wsparcie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których celem jest
przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów w
województwach pomorskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim
Forma wsparcia: instrumenty finansowe - pożyczki
Rola BGK: Podmiot wdrażający instrument finansowy

Regionalny program operacyjny województwa wielkopolskiego
Przeznaczenie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim
Forma wsparcia: instrumenty finansowe - pożyczki
Rola BGK: Podmiot wdrażający instrument finansowy

Program operacyjny Polska cyfrowa 2014-2020
Przeznaczenie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach poprzez przeznaczenie środków na
budowę/rozbudowę/przebudowę infrastruktury dostępowej do Internetu
Forma wsparcia: instrumenty finansowe – pożyczki, gwarancje
Rola BGK: Menadżer Funduszu Funduszy (pożyczki)/Podmiot wdrażający IF - udzielający gwarancji
(gwarancje)
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BGK oferta dla Samorządu – wkrótce

Zwiększanie
dostępności

Paliwa alternatywne
System ERTMS

InvestEU

Instrument pożyczkowy na zapewnienie dostępności budynków
Przeznaczenie: Wsparcie przedsięwzięć związanych z poprawą dostępności budynków dla osób
o szczególnych potrzebach poprzez montaż dźwigów osobowych oraz likwidację barier
architektonicznych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych oraz budynkach
użyteczności publicznej takich jak m.in. urzędy, szkoły i przychodnie.
Forma wsparcia: instrument finansowy - pożyczki
Rola BGK: Podmiot wdrażający instrument finansowy (w dalszej perspektywie również Menedżer
Funduszu Funduszy)

CEF Transport Blending Facility
Przeznaczenie: Wsparcie rozwoju paliw alternatywnych, poprzez finansowanie infrastruktury oraz
zasobów mobilnych korzystających z paliw lub źródeł energii, które służą, przynajmniej częściowo,
jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie i które mogą
potencjalnie przyczynić się do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu
)/Wsparcie rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowych (Europejskiego Systemu
Sterowania Pociągiem (ETCS) oraz radiołączności kolejowej (GSM-R) poprzez finansowanie zabudowy
urządzeń pokładowych oraz zabudowy urządzeń przytorowych
Forma wsparcia: grant KE oraz finansowanie zwrotne z BGK
Rola BGK: Partner Wdrażający (wsparcie udzielane bezpośrednio)
Przeznaczenie: wsparcie w ramach 4 okien inwestycyjnych: Zrównoważona infrastruktura, Badania
naukowe, innowacje i cyfryzacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje społeczne i umiejętności
Forma wsparcia: instrumenty zwrotne – możliwe łączenie z innymi dostępnymi formami wsparcia
Rola BGK: wsparcie udzielane bezpośrednio oraz pośrednio poprzez pośredników finansowych
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Cele perspektywy finansowej 2021-2027

1

Bardziej inteligentna Europa (35%)

dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

2

Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (30%)

dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich
inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

3

Lepiej połączona Europa

dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

4

Europa o silniejszym wymiarze społecznym
wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

5

Europa bliżej obywateli

dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich
i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych
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Wzrastająca rola IF w polityce spójności

Udział IF w ogólnej kwocie funduszy
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Rola BGK 2021+

Biorąc pod uwagę wzrost PKB Polski – należy
spodziewać się w dłuższej perspektywie
zmniejszenia ogólnej puli środków
przekazanych Polsce w ramach przyszłej
Polityki Spójności
Jednocześnie należy spodziewać się
umocnienia trendu zwiększania roli
instrumentów finansowych jako narzędzia
realizacji Polityki Spójności

Rola Banku Gospodarstwa
Krajowego:
 wykorzystanie różnych źródeł
finansowania (Polityka Spójności,
InvestEU, środki poprzednich
perspektyw finansowych)
 rozszerzenie obecnej oferty
produktowej o nowe obszary
wsparcia
 zapewnienie dostępu do
preferencyjnego finansowania dla
inwestycji rozwojowych
realizowanych zarówno przez JST
jak i przedsiębiorców, podmioty
ekonomii społecznej, itp.
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Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do współpracy
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