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• Europejski Bank Inwestycyjny jako Menadżer 
Funduszu Funduszy

• Getin Noble Bank SA jako Pośrednik Finansowy

• Wymóg audytu energetycznego

• Elementy OZE

Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym i 

mieszkaniowym

(dz. 4.2 Efektywność 
energetyczna RPO WM 2014-

2020)

• Europejski Bank Inwestycyjny jako Menadżer 
Funduszu Funduszy

• Bank Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednik 
Finansowy

• Efektywność Energetyczna/OZE

Pożyczka Jessica2 na 
rewitalizację 

(Dz. 6.2 Rewitalizacja 
obszarów 

zmarginalizowanych RPO 
WM 2014-2020)



Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
(dz. 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020)

Grupa, do której adresowana jest pożyczka:

➢ Spółdzielnie mieszkaniowe
➢ Wspólnoty mieszkaniowe
➢ Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)
➢ Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budownictwa komunalnego

Zasady finansowania:

Finansowanie składa się z dwóch części:

1. Kredyt inwestycyjny (środki UE) - oprocentowanie 0,2% w skali roku.
2. Kredyt inwestycyjny (środki PL) na standardowych warunkach cenowych.
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Wymaganie dodatkowe wobec inwestora:

➢ Audyt energetyczny – redukcja emisji CO2.

➢ Projekt budowlany.

➢ Wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y oraz Spółki JST - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-
2020.

➢ Oświadczenia o pomocy de minimis.

➢ Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania na stronie:
https://www.getinbank.pl/sektor-publiczny/mieszkalnictwo/kredyty-preferencyjne-ze-srodkow-unijnych.html

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
(Dz. 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020)
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Pożyczka Jessica2 na rewitalizację 
(Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014-2020)

➢ Finansowanie do 20 mln zł.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

➢ jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,

➢ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
➢ organizacje pozarządowe;
➢ jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,
➢ kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
➢ przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa

społecznego (TBS), Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)
➢ instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
➢ instytucje rynku pracy,

➢ spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
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Pożyczka Jessica2 na rewitalizację 
(Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014-2020)

Cel finansowania:

Przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w 
tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji.

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – Wykaz Programów rewitalizacji województwa
mazowieckiego:

➢ lista projektów głównych lub

➢ lista projektów przedsięwzięć,

➢ obejmują:

• zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych,

• remont/przebudowę budynku – z poprawą efektywności energetycznej,

• odnowę tkanki mieszkaniowej.
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Pożyczka Jessica2 na rewitalizację 
(Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014-2020)

Zalety:

➢ oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora) - wskaźnik społeczny (0,25 - 80
proc.,

➢ brak opłat i prowizji,

➢ okres spłaty do 15 lat,

➢ okres karencji do 48 miesięcy,

➢ finansowanie uzupełniające.

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania na stronie:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pozyczka-jessica2-dla-wojewodztwa-
mazowieckiego/
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GŁÓWNE ZALETY ZASTOSOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

➢ Wielokrotne wykorzystanie tych samych środków publicznych

➢ Stały dostęp do wsparcia

➢ Uproszczone wnioskowanie i zabezpieczenia umów

➢ Prostsze procedury pozyskania środków

➢ Krótki okres uruchamiania środków 

➢ Poprawa dostępu do atrakcyjnych form wsparcia 

➢ Preferencyjne warunki wsparcia

➢ Indywidualne podejście

➢ Krótkie oczekiwanie na decyzję i elastyczność w spłacie 

➢ Instrumenty mieszane 

➢ Wyższa jakość projektów i efektywność projektów

➢ Potencjalna wysoka stopa zwrotu z projektu
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Działanie Cel wsparcia
Wartość ogółem UoF

(zł)

Dofinansowanie 

UE - RFRR (zł)

Wkład własny

zł)

Liczba 

udzielonych 

pożyczek

Środki wypłacone 

ostatecznym 

odbiorcom (zł) 

4.2
Efektywność 

energetyczna
28 859 884,84 23 087 907,87 5 771 976,97 32 6 923 749,36

6.2 Rewitalizacja 138 434 375,00 110 747 500,00 27 686 875,00 8 77 542 689,30

REALIZACJA IF W RAMACH RPO WM 2014-2020
wg stanu na koniec IQ2022 - wnioski



Dziękuję za uwagę

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

dsrr@mazovia.pl
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