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Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., mając na 
celu ułatwienie małym i średnim 
przedsiębiorcom poprawę efektywności 
energetycznej zmierzającą do zmniejszenia 
energochłonności w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, utworzyła 
fundusz pożyczkowy z przeznaczeniem 
pożyczek na realizację tego zadania.

Fundusz pożyczkowy



Pożyczki na finansowanie przedsięwzięć 

poprawiających efektywność energetyczną 

w przemyśle służą realizacji celów poprawy 

efektywności energetycznej w przemyśle 

wpisanych do projektu Ustawy o efektywności 

energetycznej i powinny ułatwić odbiorcom 

końcowym uzyskanie tzw. „białych 

certyfikatów” proponowanych 

w projekcie Ustawy.

Fundusz pożyczkowy



Pożyczki na finansowanie przedsięwzięć 

przeznaczonych na poprawę efektywności 

wykorzystania energii w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw udzielane są ze 

środków  funduszu pożyczkowego 

utworzonego i zarządzanego przez Agencję 

Rozwoju Przemysłu S.A., która podpisała w 

dniu 24 maja 2010 r. umowę z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Fundusz pożyczkowy



Według stanu na dzień 31 stycznia 2010 r. 
środki na rachunku ARP S.A., pochodzące 
z Umowy dotacji nr PL 9811-02-03-01 

wynoszą 6 326 814,97 zł
(słownie: sześć milionów trzysta 
dwadzieścia sześć tysięcy osiemset 
czternaście złotych).

Fundusz pożyczkowy



ARP S.A. zobowiązuje się do:
• udzielania pożyczek wyłącznie mikro, małym lub 

średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

• udzielania pożyczek oprocentowanych nie niżej niż 
według właściwej stopy referencyjnej ustalanej na 
podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez 
Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku,

• udzielania pożyczek po przeprowadzeniu analizy ryzyka 
niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę 
zobowiązania,

• udzielania pożyczek do maksymalnej wartości, nie 
przekraczającej 300.000 zł.

Fundusz pożyczkowy



ARP S.A. zobowiązuje się do:
• nie udzielania pożyczek przedsiębiorcom będącym w 

trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych 
Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
(Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004) lub znajdującym 
się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej 
z wykorzystaniem pomocy publicznej,

• traktowania na równych prawach wszystkich 
uprawnionych podmiotów ubiegających się o udzielenie 
pożyczek,

• przeznaczania osiągniętych przychodów z tytułu 
udzielania pożyczek na uzasadnione koszty związane z 
funkcjonowaniem funduszu lub powiększenie kapitału 
funduszu.

Fundusz pożyczkowy



O pożyczkę w celu sfinansowania 
przedsięwzięć przeznaczonych na 
efektywne wykorzystanie energii mogą 
ubiegać się mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu 
Rozporządzenia Komisji Europejskiej:

– do kategorii MŚP należą przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają mniej niż 250 pracowników,
i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 milionów EUR.

Fundusz pożyczkowy



Przedsięwzięcia  podlegające 

finansowaniu

Ze środków pochodzących z pożyczki mogą być 
finansowane:

a) nakłady inwestycyjne prowadzące do zmniejszenia 
energochłonności w gospodarce energetycznej 
Pożyczkobiorcy,

b) inwestycje, prowadzące do zmniejszenia zużycia 
energii w procesach produkcyjnych realizowanych 
przez Pożyczkobiorcę,

c) inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii 
odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub 
ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej 
Pożyczkobiorcy,



d) inwestycje wprowadzające energooszczędne 
urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki 
i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy 
sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, 
odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy 
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

e) zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz 
systemów oznakowań ekologicznych związanych 
z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami 
produkcji i zużycia energii,

f) zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych 
służących poprawie efektywności energetycznej 
i racjonalnemu zarządzaniu energią,

Przedsięwzięcia  podlegające 

finansowaniu



g) wykonanie audytów energetycznych,

h) wykonanie projektów technicznych prowadzących do 

realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność 

energetyczną,

i) inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia 

zużycia energii i kosztów energii u Pożyczkobiorcy.

Przedsięwzięcia  podlegające 

finansowaniu



Warunki finansowania:

a) maksymalny okres finansowania wynosi 48 miesięcy
licząc od końca miesiąca, w którym zawarto umowę   
pożyczki,

b) karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,

c) oprocentowanie pożyczki płatne w okresach 
miesięcznych lub trzymiesięcznych, 
w wysokości równej stopie referencyjnej, ustalanej na 
podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez 
Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o marżę 
wyliczoną zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej 
Nr 2008/C 14/02 z dnia 19.01.2008 r., 

Warunki udzielania pożyczek



d) Zabezpieczenie o wartości nie niższej niż 150% kwoty 
udzielanej pożyczki.

Zabezpieczeniem pożyczki może być m.in. hipoteka na 
nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy 
na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na 
udziałach, cesja 
z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem bankowym, weksel in blanco

Warunki udzielania pożyczek



Ubiegający się o udzielenie pożyczki z funduszu składa 

wniosek na formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Regulaminu, w siedzibie ARP S.A.

Formularz jest umieszczony na stronie internetowej

ww.arp.com.pl zakładka „projekty” 

Aktualnie trwa nabór wniosków! 

Warunki udzielania pożyczek

http://www.arp.com.pl/


Kwota pożyczki nie może przekroczyć 300.000 zł (trzysta 

tysięcy złotych).

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy w 

finansowanie przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10% 

wnioskowanej pożyczki. 

Warunki udzielania pożyczek



Tryb postępowania

1. W celu uzyskania finansowania Wnioskodawca składa 

dokumenty w siedzibie ARP S.A., ul. Wołoska 7,

02-675 Warszawa.

2. Departamentem właściwym do rozpoznania wniosku w 

ARP S.A. jest Departament Pożyczek i Poręczeń (KP).



Artykuł 5. Tryb postępowania przy 

udzielaniu pożyczek

3. Podstawowe dokumenty, jakie składa Wnioskodawca 
do ARP S.A. to:

a) wniosek o udzielenie pożyczki zgodnie z wzorcem 
wymienionym w Załączniku Nr 1

b) aktualne dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy,

c) dokumenty obrazujące sytuację finansową  Wnioskodawcy,

d) aktualne dokumenty dotyczące regulowania zobowiązań 
publiczno-prawnych,

e) dokumentację ekonomiczno-finansową realizowanego 
przedsięwzięcia (harmonogram realizacji, niezbędne do 
poniesienia koszty, wyliczenie efektywności przedsięwzięcia),

f) udokumentowanie wkładu własnego w realizowane 
przedsięwzięcie,



Artykuł 5. Tryb postępowania przy 

udzielaniu pożyczek

4. Pożyczki udzielane są na podstawie decyzji Zarządu
ARP S.A., po przeprowadzeniu analizy ryzyka
niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę
zobowiązania oraz po uprzednim uzyskaniu pisemnej
opinii Departamentu Innowacyjnej Gospodarki (II)
ARP S.A. w zakresie efektywności energetycznej.



Krasiczyn - zaprasza

Zespół zamkowo-pałacowy



Baranow Sandomierski - zaprasza

Zespół zamkowo-pałacowy



Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Wołoska 7,

02-675 Warszawa

Departament Pożyczek i Poręczeń
Kontakt: Małgorzata Kozak, tel. (22) 460-36-80

malgorzata.kozak@arp.com.pl

Departament Innowacyjnej Gospodarki
Kontakt: Mirosław Semczuk, tel. (22) 460 36 77

www.arp.com.pl 


