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Od stycznia 2014 nowe pożyczki na 

przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródeł 
energii

 

Od stycznia 2014 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania 

niezwykle atrakcyjnej pożyczki przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć 

dotyczących odnawialnych źródeł energii. Do rozdysponowania w ciągu czterech 

lat przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 

łącznie 420 000 mln PLN. 

Dzięki pożyczce inwestorzy korzystający ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 

będą mogli sfinansować do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna kwota 
pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna została ustalona nawet na poziomie 40 mln zł. 

Oprocentowanie pożyczki w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M -100 pkt 

bazowych, jednak nie mniej niż 2%. Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 

15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji 

będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 

miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Program "Bocian" będzie finansował takie inwestycje jak: instalacje fotowoltaiczne, 

elektrownie wiatrowe, systemy geotermalne, elektrownie wodne, ciepłownie biomasowe, 

biogazownie oraz wysokosprawną kogenerację biomasową. Charakterystyczne jest to, 

że mają być to projekty o tzw. rozproszonym charakterze - tj. odznaczające się 
stosunkowo niewielką mocą w porównaniu do dużych przedsięwzięć realizowanych na 

tym rynku.

Jest to na pewno kolejny właściwy krok 

do realizacji celu zwiększenia produkcji 

energii z instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. Choć jak 

zawsze rodzą się pewne wątpliwości - 

na przykład czy minimalna kwota 

pożyczki nie jest zbyt niska. Moim 

zdaniem jest możliwe zrealizowanie np. instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW w 

budżecie niższym niż 2 mln zł. Czy to oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał 

koniecznie realizować projekt o wyższym budżecie? Oczywiście jest to sprawa 

indywidualna i zależy od wyboru technologii, ale jak zawsze program wydaje mi się 

trochę przeregulowany. Aby zachęcić do produkcji z OZE przedsiębiorców, którzy będą 
wykorzystywać energię na własny użytek warto byłoby obniżyć próg inwestycji. Tym 

bardziej, że jest to pożyczka, a nie bezzwrotna dotacja- mówi Jan Kordasiewicz z 
Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Chętnie powinni więc się spieszyć, 
ponieważ istotna będzie kolejność zgłoszeń.

/ KDG Cieślak & Kordasiewicz
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Kalkulator walutowy

Waluta wejściowa: 

6EUR - EUGiW

1 EUR = 4.1988 PLN 

Kwota: 

Waluta wyjściowa:  

6PLN - Polska

1 PLN = 1.0000 PLN

WYNIK:

0

*Notowania walut 

wymienialnych za dzień 2 0 1 3

-1 1-2 8 
 
Wybór według daty 
 

Santorski: 
mężczyzna źle 
znosi to, że kobieta 
robi karierę

Wieczór Kobiet 
Biznesu 2013 
zorganizowany 
przez Bankier.pl

Justyna Niedbał: 
ustawa pogrąży 
firmy śmieciowe
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Podatek lub cło 
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od ... 
 
zobacz pozostałe 
hasła... 
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Dla firm niemieckich w 
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Niemiecka Izba 

Przemysłowo-Handlowa jest 

kontaktem numer jeden. 

Media, które wydajemy 
cieszą s ię dużym 

zainteresowaniem. 

Fundusze UE 

dla Twojej 

firmy  
Sprawdź z jakiego 

programu 

realizowanego we 

współpracy z Unią 
Europejską może 

skorzystać Twoja firma. 

Wybierz odpowiedni rodzaj 

funduszu i uzyskaj wsparcie 

z Unii Europejskiej! 

Prawo w 

zasięgu ręki  
Znajdź akty 

prawne potrzebne 

i niezbędne w prowadzeniu 

biznesu lub w codziennej 

pracy. Wszystkie ustawy i 

rozporządzenia teraz 

dostępne w portalu 

Bankier.pl. 

Zamów 

więcej >

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowa-ustawa-o-VAT-utrudni-w-firmach-zarzadzanie-plynnoscia-3000177.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rosnie-zainteresowanie-produktami-finansowymi-dla-firm-2999690.html
http://www.bankier.pl/inwestowanie/waluty/narzedzia/kalkulator_walutowy/index.html
http://bankier.tv/
http://bankier.tv/santorski-mezczyzna-zle-znosi-to-ze-kobieta-robi-kariere-13842.html
http://bankier.tv/wieczor-kobiet-biznesu-2013-zorganizowany-przez-bankierpl-13205.html
http://bankier.tv/justyna-niedbal-ustawa-pograzy-firmy-smieciowe-13114.html
http://bankier.tv/tag/firma,twoja-firma.html
http://www.bankier.pl/narzedzia/slownik/index.html?haslo=1515
http://www.bankier.pl/narzedzia/slownik/index.html
http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/1/33/?param=56552/68153_0_http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdobadz-nowych-klientow-z-rynku-polsko-niemieckiego-1980404.html
http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/1/33/?param=56552/68153_0_http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdobadz-nowych-klientow-z-rynku-polsko-niemieckiego-1980404.html
http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/1/33/?param=56552/68153_0_http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdobadz-nowych-klientow-z-rynku-polsko-niemieckiego-1980404.html
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/?zakl=1
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/?zakl=1
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/?zakl=1
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/personal/dziennik/tygodnik.html
http://www.bankier.pl/personal/dziennik/tygodnik.html


reklama

Kredyty  | Konta  | Lokaty  | Emerytury  | Nieruchomości  | Ubezpieczenia  | Giełda  | Waluty  | Faktoring  | Leasing  | Dotacje unijne  

Mapa serwisu  | Reklama  | Produkty finansowe  | Oferta B2B  | Centrum prasowe  | Praca  | Kontakt  | Analitycy Bankier.pl  | Patronat Bankier.pl  |   

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.  Informacja o cookies 

bezpłatny 

Tygodnik 

Firma  
Najważniejsze dla 

prowadzenia Twojego 

biznesu wydarzenia 

tygodnia w gospodarce, 

informacje o zmianach 

podatkowych. Kalendarium 

zmian prawnych i 

podatkowych, niezbędne 

wskaźniki, w tym np. kursy 

celne. Wszystko to i wiele 

więcej w bezpłatnym 

Tygodniku Firma. 

Archiwum 

kursów 
walutowych 

NBP  
Wybierz daty lub okres z 

jakiego chcesz pobrać dane 

o ś rednich kursach NBP w 

formie tabeli, wykresu, pliku 

xls, csv lub txt. Dostępna 

jest opcja kursów celnych. 
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