BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

„Finansowanie projektów z zakresu
ochrony środowiska i racjonalnego
gospodarowania energią przez
Bank Ochrony Środowiska”.
Warszawa, maj 2009r.

DOŚWIADCZENIA
BOŚ S.A. jest jedynym spośród blisko 60 banków
komercyjnych w Polsce, którego misją jest finansowa
obsługa przedsięwzięć służących ochronie środowiska
Nasi klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby
prywatne
W latach 1991 – 2008 BOŚ S.A. udzielił ponad 44 tys.
kredytów proekologicznych w łącznej kwocie blisko
8,5 mld zł
Łączna wartość inwestycji proekologicznych powstałych
przy udziale kredytów BOŚ S.A. wynosi ponad 28 mld zł

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE
OCHRONY ATMOSFERY

Kredyty na ochronę atmosfery to ponad 4,3 mld zł
udzielonych przez BOŚ S.A.
kredytów proekologicznych,
w tym ponad 742 mln zł na inwestycje związane
z wykorzystaniem energii odnawialnej

UZYSKANE EFEKTY EKOLOGICZNE

Efekty ekologiczne w dziedzinie ochrony powietrza
z zadań kredytowanych przez BOŚ S.A.
zrealizowanych w latach 1991-2008:
• redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych
137 tys. ton/rok
• redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx)
508 tys. ton/rok
• produkcja energii ze źródeł odnawialnych
520 GWh/rok

NASI PARTNERZY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Zagraniczne instytucje finansowe
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart
Fund”
Bank Gospodarstwa Krajowego
Producenci i dystrybutorzy urządzeń i wyrobów
służących ochronie środowiska

FORMY KREDYTOWANIA EKOLOGII

Kredyty komercyjne
Długi okres kredytowania
Dostosowanie spłat do założeń biznes-planu (project finance)

Wspólne finansowanie (montaże finansowe)
Jedna umowa z kilkoma partnerami
Indywidualne negocjacje warunków

Kredyty preferencyjne

KREDYTY PREFERENCYJNE
- DOPŁATY NFOŚiGW
Inwestor składa wniosek do NFOŚiGW o udzielenie promesy dopłat
do kredytu bankowego
NFOŚiGW wystawia promesę dopłat do kredytu bankowego
(promesa ważna 12 miesięcy od daty uchwały Zarządu)
Inwestor zawiera umowę kredytu z BOŚ S.A. *
Inwestor, BOŚ S.A. i NFOŚiGW zawierają umowę trójstronną
regulującą obowiązki i uprawnienia stron
NFOŚiGW dokonuje dopłat do kwoty zadłużenia:
- max okres dopłat: 10 lat
- wysokość dopłat w zależności od programu priorytetowego
* w przypadku, gdy Inwestor jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych, wyboru banku kredytującego należy dokonać w trybie tej
ustawy

KREDYTY PREFERENCYJNE
BOŚ - WFOŚiGW

Warunki kredytów preferencyjnych udzielanych przez
Bank we współpracy z WFOŚiGW są zróżnicowane,
w każdym województwie inny zakres podmiotowy,
przedmiotowy, oprocentowanie, okres kredytowania
Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek
Kredyty ze środków donatorów
Kredyty w ramach wspólnego finansowania

(aktualnie - umowy o współpracy z 13. WFOŚiGW)

KREDYTY WE WSPÓPRACY Z ZAGRANICZNYMI
INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5)
Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw
Przedmiot kredytowania: projekty proekologiczne
Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość
(max. 85% wartości inwestycji)
Okres kredytowania – min. 5 lata, do 10.03.2017r.
Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat
Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu
Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marża

KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE Z BGK
Ustawa o wspieraniu termomodernizacyji i remontów
z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223/2008 poz. 1459)
podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego
źródła ciepła, jednostki samorządu terytorialnego (dla budynków własnych, służących do
wykonywania zadań publicznych)
przedmiot kredytowania:
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla potrzeb c.o. i c.w.u.
- ograniczenie strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła,
- wykonanie przyłączy do scentralizowanego źródła ciepła z likwidacją źródła lokalnego,
- zamiana źródeł energii na niekonwencjonalne
możliwość finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w formie:
• premii termomodernizacyjnej
• premii remontowej
• premii kompensacyjnej

KREDYTY NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA

Warunki udzielania kredytów:
kwota kredytu na koszty zakupu i montażu (do 100%)
okres kredytowania – do 5 lat
oprocentowanie zmienne (zależne m.in. od długości okresu
kredytowania i ratingu przedsiębiorstwa)
W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą
bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu
oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru

FINANSOWANIE PROJEKTÓW UE

„EUROPEJSKA OFERTA”
identyfikacja możliwości uzyskania dotacji
usługi doradcze we współpracy z firmami partnerskimi
przygotowanie wniosku o dotację i dokumentacji uzupełniającej
przez partnera Banku
zbilansowanie środków finansowych inwestycji, poprzez udzielenie:
kredytu pomostowego na pokrycie kosztów kwalifikowanych
refundowanych z funduszy unijnych, na okres realizacji zadania do
czasu uruchomienia środków z Unii Europejskiej
kredytu uzupełniającego na pokrycie kosztów niekwalifikowanych
inwestycji nierefundowanych z funduszy unijnych oraz kosztów
kwalifikowanych nie objętych dotacją

PAKIET EKOLGICZNY
Adresaci:
przedsiębiorcy i instytucje publiczne (z wyłączeniem j.s.t.) prowadzący lub
podejmujący działalność w obszarze ochrony środowiska (zgodnie PKD,
PKWiU) lub firmy posiadające certyfikaty środowiskowe (ISO 14000, EMAS,
Certyfikat „Czystszej Produkcji”)
Skład Pakietu:
otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
korzystanie z bankowości internetowej BOŚBank 24
wydanie jednej karty Maestro Business i korzystanie w pierwszym roku
użytkowania
doradztwo ekologiczne
Usługi na warunkach specjalnych: bezpłatny token, podpis elektroniczny na
okres 12 m-cy (215 zł), kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny (50% marży
standardowej), pożyczka hipoteczna, kredyt inwestycyjny proekologiczne
(100% kosztu inwestycji)

Opłata miesięczna za Pakiet: 59 zł

KONKURS

Pula nagród 100 000 zł brutto
Nagrody w kategoriach:
Inwestor
Producent
Wykonawca
z obszarów związanych z ochroną środowiska

PROCEDURY UDZIELENIA KREDYTU

Kredyty udzielane są przez oddziały Banku
Wszelkich informacji o warunkach kredytu
i proponowanym montażu finansowym udziela
Ekolog Oddziału
Podstawą oceny możliwości udzielenia
kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej
i możliwości zabezpieczenia kredytu

ZAPRASZAMY

http:/www.bosbank.pl
Infolinia 0 801 355 455
bos@bosbank.pl

Danuta Rostowska
Naczelnik Wydziału Ekologii
Departament Projektów Ekologicznych

danuta.rostowska@bosbank.pl
tel. 0/22 850-88-60, kom. 0/515-111-684

