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Instrumenty finansowe 2014-2020  
Alokacja w podziale na cele wsparcia  
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Rozwój sektora 
MŚP  

Efektywność 
energetyczna 

  
dolnośląskie 398 760 492,60 188 119 479,80 60 990 318,0 - 55 731 176,50 

kujawsko - pomorskie 205 384 480,10  - - - - 

lubelskie 384 439 678,10 - - - 18 007 050,60 

lubuskie 233 646 420,00  16 791 475,60  - - 5 699 350,30  

łódzkie 445 269 153,20 95 275 400,00 - - 30 314 900,60 

małopolskie 285 680 614,00 99 021 293,00 - 148 531 942,00 22 149 500,00 

mazowieckie  225 736 843,00  

opolskie 193 143 640,00 36 325 180,00 46 070 960,00 - 10 277 368,00 

podkarpackie 216 467 599,80 - - - 27 734 312,30 

podlaskie 140 110 882,40 116 674 153,00 - - 8 661 400,00 

pomorskie 408 414 880,80 - - - - 

wielkopolskie 516 780 000,00 173 228 000,00 - 112 598 200,00 - 

warmińsko-mazurskie 254 087 550,00  - - - - 

zachodniopomorskie 335 196 180,00 - - - 62 795 150,00 

świętokrzyskie 208 800 000,00 33 925 743,30 

Łącznie 4 451 918 414,00 
 

725 434 981,40 
 

107 061 278,00 
 

261 130 142,00 
 

275 295 951,60 
 

Odnawialne źródła 
energii 

  

Rewitalizacja 

  
Rynek pracy 

  



Przeznaczenie finansowania 
Ostateczni odbiorcy – grupy docelowe 

Pożyczki dla MŚP Pożyczki na rewitalizację 
Pożyczki na efektywność 

energetyczną 
Pożyczki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

- rozwój najmniejszych 
przedsiębiorstw 

- wzmocnienie aktywności 
inwestycyjnej 
podmiotów istniejących 

- wsparcie innowacyjności 
- wzmocnienie 

konkurencyjności 

 - działania inwestycyjne m.in.:  
przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastrukturalnych, 
modernizacja, renowacja 
budynków użyteczności 
publicznej, zagospodarowanie 
(przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja) 
przestrzeni publicznej  (np. 
place, skwery, parki 

- inwestycje w zakresie OZE 
- wsparcie inwestycji w 

zakresie głębokiej 
modernizacji energetycznej 

- przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy 
poprzez finansowanie 
rozpoczynania działalności 
gospodarczej 

- MŚP 
- MŚP rozpoczynające i 

rozwijające działalność 
- osoby bezrobotne lub 

bierne zawodowo 

- JST 
- spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 
- Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego 

- MŚP, spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, towarzystwa 
budownictwa społecznego, 
JST 
 

- osoby powyżej 29 roku życia 
pozostające bez pracy (bezrobotne, 
poszukujące pracy lub bierne 
zawodowo) zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

- W kilku regionach 80% alokacji 
musi być przeznaczone na 
finansowanie  osób w trudnej 
sytuacji na rynku pracy 
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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncepcja przetargów na wybór Pośredników 
Finansowych 

 
Podstawowe akty prawne regulujące tryb wyboru PF w perspektywie 2014-2020: 
 
- Rozporządzenie Ogólne 1303/2013;  
- Rozporządzenie delegowane  480/2014; 
- Wytyczne w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe; 
- Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych; 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych  
 
Wdrażanie Instrumentów Finansowych stanowi usługę finansową – przepisy dotyczące 
udzielania dotacji nie mają w tym przypadku zastosowania. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedynym możliwym trybem wyboru przez BGK 
Pośredników Finansowych jest udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów 
ustawy Pzp. 
 
Tryb wyboru PF - przetarg nieograniczony 
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Pożyczki unijne na rzecz wparcia efektywności energetycznej (budownictwo 
mieszkaniowe oraz MŚP)  Stan dostępności  

 

Pożyczki unijne -  sektor mieszkaniowy                                                     Pożyczki unijne - MŚP 

Dostępne w regionach:     Dostępne w regionach: 

 

 

7 

Dolnośląskiego 

Lubuskiego 

 

Łódzkiego 

Małopolskiego 

Opolskiego 

Podlaskiego 
Podlaskiego 

Dolnośląskiego 

Opolskiego 



Parametry produktów w ujęciu krajowym                         
(woj. dolnośląskie, podlaskie i opolskie)  

Wartość 
środków 

przekazanych 
do 

Pośredników 
Finansowych: 
 

 
od 14 mln 
do 50 mln 

Wartość 
Jednostkowych 

Pożyczek:  
 

 
 
 
bez kwoty 
minimalnej - 
do 3 000 000 zł 
 

 
 

 
 
 

Zakres finansowania: 
 

•  zastosowania energooszczędnych (energia 
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji 
i użytkowania energii, 

•  zastosowania technologii odzysku energii wraz z 
systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego 
w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów 
zarządzania energią, 

• zastosowania energooszczędnych technologii w 
przedsiębiorstwach,                               

•  głębokiej modernizacji energetycznej budynków w 
przedsiębiorstwach  

• instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, 
magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych, jako element uzupełniający projektu, 

• audytu energetycznego dla MSP, jako element 
kompleksowy projektu. 

 

Rodzaj 
Ostatecznego 

Odbiorcy:              
 
 
 
 
 

       MŚP 



Wybrani Pośrednicy Finansowi  - sektor  
budownictwa mieszkaniowego  i  MŚP 



1. Województwo Lubuskie 
 Pożyczka na EE           Ogłoszenie przetargu: 26.06 ; otwarcie ofert: 30.08 
 Alokacja: 14 mln 
 Ostateczni Odbiorcy: WM,SM, JST 
 Wartość JP: od 10 000 zł do 1 000 000 zł 
 Zakres finansowania: kompleksowa modernizacja energetyczna (…) budynków mieszkalnych 

(…). 
 

2. Województwo Małopolskie   
 Pożyczka na EE.                          Ogłoszenie przetargu: 30.07 ; otwarcie ofert: 04.09 
 Alokacja: 14 mln 
 Ostateczni Odbiorcy: WM,SM, JST, TBSy 
 Wartość JP: od 100 000 zł do 3 200 000 zł 
 Zakres finansowania: kompleksowa modernizacja energetyczna (…) budynków mieszkalnych 

(…). 

 

Regiony w których zostały ostatnio ogłoszone przetargi na wybór 

Pośrednika Finansowego  

Regiony przed podpisaniem umowy 

 Województwo Dolnośląskie   
 Pożyczka na EE w sektorze 

mieszkaniowym 
 Alokacja: 42 mln 
 Ostateczni Odbiorcy: WM,SM, TBSy 
 Wartość JP: od 10 000 zł do 10 000 

000 zł 
 Zakres finansowania: kompleksowa 

modernizacja energetyczna (…) 
 

 
 

Województwo Podlaskie   

 Pożyczka Termomodernizacyjna 

 Alokacja: 20 mln 

 Ostateczni Odbiorcy: WM,SM, TBSy 

 Wartość JP: do 1 000 000 zł 

 Zakres finansowania: kompleksowa 
modernizacja energetyczna (…) 
budynków mieszkalnych (…).   

 

 

 

 



„Przynależność” do danego województwa jako 

kryterium warunkujące parametry produktu: 

 

 Sposób i podstawa weryfikacji osiągniętego celu 

Jednostkowej Pożyczki; 

 Obowiązek montażu liczników; 

 Uzasadnienie ekonomiczne i społeczne dla 

inwestycji; 

 Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu; 

 Istnienie szczególnie pilnej potrzeby; 

 Obowiązek aby każda JP zawierała w sobie 

komponent termomodernizacyjny, zarządzania 

energią oraz edukacyjny. 

 

 

 

Wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem instrumentów 

dotyczących efektywności energetycznej 



1. Możliwość łączenia pożyczki na efektywność 

energetyczną z dotacjami; 

 

2. Efektywność energetyczna a pomoc publiczna; 

 

3. Możliwość refundacji kosztów związanych z 

inwestycją przed złożeniem wniosku i/lub 

podpisaniem umowy np. audyt energetyczny ex – 

ante, dokumentacja techniczna?   

 

4. Pożyczki na efektywność energetyczną a zakup 

nieruchomości;  

 

5. Nietypowe wydatki w Jednostkowych 

Pożyczkach dot. efektywności energetycznej; 

 

 

 

Najczęściej pojawiające się pytania ze strony Pośredników 

Finansowych  



 

 

 

 

 

Informacje programowe i przetargowe 

 
 Informacje dotyczące prowadzonych postępowań przetargowych na wybór PF: 

https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/ 

 

 Informacje nt. programów RPO: 

https://rpo.bgk.pl/ 

 

 Portal z informacjami nt. funduszy europejskich: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/
https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/
https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/
https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/
https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/
https://rpo.bgk.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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