
TermomodernizacyjnaPożyczka



W ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, 

Fundusz pożyczkowy PFRR  otrzymał łącznie

30’000’400,-PLN
z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek termomodernizacyjnych dla 

przedsiębiorców z województwa podlaskiego. 

Pożyczka Termomodernizacyjna
dla Przedsiębiorstw



Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podlaskiego
które:

• nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa
na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej
sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014r.)

• nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub
unijnego,

• nie są wykluczeni stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

• nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów
prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,

• nie są podmiotami, w stosunku do których PFRR lub osoby upoważnione do jego reprezentacji
posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze
majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby
potencjalnie wpływać na prawidłową realizację finansowanego Pożyczką projektu,

Kto może skorzystać:



Pożyczki mogą być przeznaczane jedynie na finansowanie 
projektów mających na celu poprawę efektywności 

energetycznej w kwalifikowanych przedsiębiorstwach, w 
tym inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii 

(OZE) oraz głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków, zwiększające efektywność 

energetyczną o co najmniej 25% 

oszczędności energii końcowej

Cel:



 modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i 
urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, 
instalacjach i urządzeniach technicznych,

 instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub 
podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność 
energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,

 zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,

 głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
• ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
• energooszczędne oświetlenie;
• przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne i 

ekologiczne)
• instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

Przeznaczenie:



• przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
• zastosowanie automatyki pogodowej;
• zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
• budowę i przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych 

źródeł ciepła;
• instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
• instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
• instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
• instalację zaworów podpionowych i termostatów;

budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana 
systemu wytwarzania lub wykorzystywania paliw i energii,

przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego określonego w punktach powyżej.

Przeznaczenie c.d.:



• do 1 000 000 PLN

• do 10 lat

• oprocentowanie stałe 0%

• prowizja 0%

• karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

• finansowanie do 100% inwestycji – bez wkładu własnego

• pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

Warunki:



PFRR nie pobiera od środków Pożyczki 

żadnych opłat i prowizji związanych 

z ich udostępnianiem i obsługą. 

Prowizje i opłaty:



Warunkiem poprzedzającym udzielenie Pożyczki jest 
przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante, mającego na 
celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia 

energii danego budynku, instalacji oraz określenie i 
skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie 

oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia 
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Uwaga!



• Wydatkowanie środków z Pożyczki musi zostać 
należycie udokumentowane.

• Weryfikacja osiągniętych wskaźników dotyczących 
efektywności energetycznej nastąpi na podstawie 
audytu energetycznego ex-post. 

Po inwestycji:



• obowiązkową  formą  zabezpieczenia  jest  weksel  in  blanco z  wystawienia Pożyczkobiorcy z 
upoważnieniem do jego wypełnienia przez PFRR.  

Pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić: 

• hipoteka, 

• poręczenie osób trzecich,  

• przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie) 

• notarialne  oświadczenie  (Pożyczkobiorcy  i  poręczyciela,  o ile poręczenie jest  wymagane)  o poddaniu 
się  egzekucji  w  przypadku niespłacenia długu w terminie,  

• zastaw rejestrowy, 

• inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Zabezpieczenie:



złożenie wniosku

dokumenty do pobrania:

www.pozyczkowy.com.pl

ocena wniosku

wypłata środków

Etapy ubiegania się o pożyczkę



Do końca 2021 roku udzielono:
• 48 pożyczek na kwotę 23 596 070 PLN

W tym : 
• 6 mln na Odnawialne Źródła Energii

• 14,5 mln na termomodernizację nieruchomości

• 2,3 mln na poprawę efektywności maszyn i urządzeń

Wyniki:



Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15

tel. 85 740 86 71, 85 740 86 68

e-mail: pozyczki@pfrr.pl

www.pozyczkowy.com.pl

Zapraszamy do współpracy 



Dziękuję za uwagę 
Agnieszka Kurajew


