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Pożyczka Energetyczna
doświadczenia z udzielonych

pożyczek  w ramach
projektu

 



Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany w 2004 roku przez

samorząd województwa mazowieckiego, żeby wspierać przedsiębiorców i pomagać tym,

którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

Nasza działalność:

udzielanie nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek z pieniędzy

pozyskanych z programów unijnych, rządowych i samorządowych.



Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro,

małego lub średniego przedsiębiorstwa i posiadający siedzibę lub

prowadzący działalność gospodarczą na terenie 

województwa mazowieckiego

 

Beneficjenci  pożyczek



Projekty w ofercie
Inicjatywa JEREMIE2 – przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie
województwa mazowieckiego prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów
lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji .

RPO SW–Regionalny Program Operacyjny Strategia Wyjścia- przeznaczona na rozwój
przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na
terenie województwa mazowieckiego.

Pożyczka Hipoteczna –przeznaczona na finansowanie inwestycji MŚP w nieruchomości
na obszarze województwa mazowieckiego.



Pożyczka Energetyczna

Nabór wniosków 2019 - 2021

4 wsparte projekty 

Łączna wysokość wsparcia 31 743 240,30 zł



Pożyczka Energetyczna
Pożyczka przeznaczona była na inwestycje realizowane na terenie miast 

Pożyczka skierowana była do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

       województwa mazowieckiego

       oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego



Pożyczka Energetyczna

finansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej w ramach prowadzonej
działalności Pożyczkobiorcy,

wykonywanie zadań lokalnych lub regionalnych nienastawionych na osiąganie zysku w przypadku, gdy
Pożyczkobiorcą jest jednostką samorządu terytorialnego,

działania odpowiadające miejskim przedsięwzięciom w zakresie ochrony powietrza i energetyki, w tym
w szczególności na takie zadania jak:

Pożyczka przeznaczona była na:



Pożyczka Energetyczna

audyt energetyczny ex-ante – jako warunek poprzedzający udzielenie Pożyczki, mający na celu zdobycie
odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz
określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych          
i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych;

audyt energetyczny ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zakresie
rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie określonym w audycie
energetycznym ex-ante; 

Niezależnie od kryteriów dopuszczalności ubiegania się o Pożyczkę  Pożyczkobiorca miał
obowiązek przeprowadzenia następujących rodzajów audytów:



Miasto Podkowa Leśna

Kwota Pożyczki 10 000 000 zł

Cel: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego 

Oprocentowanie 0,22%

              do modelu budynku pasywnego



Miasto Podkowa Leśna



Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Kwota Pożyczki 6 743 241,10 zł

Cel: Modernizacja Oświetlenia Ulicznego

Oprocentowanie 0,08%



Miasto Nowy Dwór Mazowiecki



Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Ursynów

Kwota Pożyczki 10 000 000 zł

Cel: Termomodernizacja Szkół i Przedszkoli

Oprocentowanie 0,08%



Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Ursynów



 Powiat Grójecki

Kwota Pożyczki 4 999 999,20 zł

Cel: Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum
Medycznego w Grójcu

Oprocentowanie 0,90%



 Powiat Grójecki



Dziękuję za uwagę!
 

www.pozyczkimazowieckie.pl
 

kontakt@pozyczkimazowieckie.pl

 

 Tel. +48 721 343 343
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