
Finansowanie inwestycji przez WFOŚiGW    w Krakowie w zakresie wykorzystania
niekonwencjonalnych  źródeł energii z sektora MSP.

Warunki uzyskania dofinansowania:

1. Kto moŜe uzyskać wsparcie finansowe?

PoŜyczka ze środków Funduszu moŜe być udzielona inwestorom realizującym zadania
proekologiczne.
Fundusz moŜe dofinansowywać m.in.:   podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne
prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej

Natomiast dla inwestorów (z wyjątkiem państwowych jednostek budŜetowych) realizujących
zadania w zakresie:

1. budowy źródeł ciepła o mocy do 60 kW jeŜeli pochodzą one z czystych lub
odnawialnych źródeł energii, poza bateriami i kolektorami słonecznymi,
dla których moc nie przekracza 10 kW,

którzy na ich wykonanie zaciągnęli poŜyczki w bankach wytypowanych przez
Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. – WFOŚiGW moŜe pomóc w spłacie do 75 % odsetek od takich
poŜyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli.

Ponadto informujemy, Ŝe przedmiotowe dopłaty stanowią podlegający opodatkowaniu
dochód osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

2. W jakiej wysokości i na jakich zasadach?

PoŜyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do 70%
kosztów zadań brutto, jeŜeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

Udzielając poŜyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w
odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niŜ 4% rocznie
z moŜliwością umorzenia 30 % po spłacie 60 % poŜyczki.

W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni, Fundusz dofinansowuje
zadania, w których moc likwidowanej i budowanej kotłowni wynosi minimum 60 kW.
Dla kolektorów słonecznych montowanych samodzielnie (bez kotłowni) min. moc wynosi
10 kW.

      Fundusz finansuje źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach, jeŜeli pochodzą one
z czystych lub odnawialnych źródeł energii.

 3.Sposób zabezpieczenia poŜyczki:



Jako zabezpieczenie spłaty poŜyczki wraz z odsetkami Fundusz moŜe przyjąć:

a) gwarancję bankową,
b)  kaucję pienięŜną,
c)  blokadę środków pienięŜnych,
d)  hipotekę umowną, hipotekę kaucyjną,
e) poręczenie (takŜe poręczenie bankowe),
f) zastaw na rzeczach lub prawach,
g) weksel in blanco,
h) cesję naleŜności,
i)    inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności dopuszczone przez obowiązujące prawo.

 W zaleŜności od sytuacji finansowej poŜyczkobiorcy Fundusz moŜe zaŜądać określonego
zabezpieczenia.

 Hipoteka jako zabezpieczenie poŜyczki winna być ustanowiona na nieruchomościach o
wartości odpowiadającej co najmniej 150% kwoty poŜyczki i innych naleŜności
wynikających z umowy poŜyczki, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, dla
których wartość hipoteki moŜe być mniejsza. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie
hipoteki musi zostać przygotowany operat szacunkowy (wycena) przez osobę będącą
rzeczoznawcą majątkowym.

4.Sposób postępowania:

Podstawą rozpatrzenia kaŜdego zadania jest złoŜenie Karty Informacyjnej Zadania,
która jest dostępna na stronie internetowej WWW.wfos.krakow.pl

Po akceptacji KIZ przez Zarząd Funduszu Wnioskodawca moŜe złoŜyć wniosek który
jest rankingowany co dwa miesiące.

5.Inne uwarunkowania

Beneficjentom, którzy otrzymali na zadanie sumę dotacji i umorzeń ze wszystkich źródeł
w wysokości co najmniej 75% umorzenie poŜyczki nie przysługuje.


