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Opis projektu 
EBOR rozważa projekt ramowy o wartości EUR 150 milionów na udzielenie linii 
kredytowych instytucjom finansowym w Polsce w celu kredytowania inwestycji 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w projekty z zakresu efektywności 
energetycznej oraz małe projekty energii odnawialnej. 

Wpływ na transformację gospodarki 
Wpływ projektu na transformacje gospodarki polega na demonstracji korzyści 
płynących z rozwoju inwestycji mających na celu osiągnięcie efektywności 
energetycznej w segmencie MŚP w Polsce. 

Projekt ten zademonstruje efektywne mechanizmy finansowania projektów z zakresu 
efektywności energetycznej oraz wesprze ich rozwój, poprzez nowe modele 
biznesowe stworzone specjalnie w celu przezwyciężenia aspektów dotyczących 
projektów z zakresu efektywności energetycznej uważanych za ryzykowne oraz 
zredukuje koszty transakcji. 

Oczekuje się także, iż dzięki temu projektowi osiągnięty zostanie rozwój i przepływ 
doświadczenia i ekspertyzy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie 
efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz inwestycjami w energię 
odnawialną.  

Klient 
Klientami tego projektu ramowego będą banki, firmy leasingowe, a także inne 
instytucje kredytowe. Planuje się, iż klienci będą mieli szeroki dostęp do segmentu 
MŚP oraz kompetencje i determinację, aby z powodzeniem stworzyć, jako jeden z ich 
obszarów priorytetowych, linie biznesowe w zakresie finansowania efektywności 
energetycznej. 

Finansowanie EBOR 
Pożyczka w wysokości EUR 150 milionów. 



Koszt projektu 
EUR 150 milionów. 

Wpływ na środowisko 
Skategoryzowane Instytucje Finansowe. Projekt ten oferuje ogromne możliwości 
środowiskowe, ponieważ przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie mają obowiązek stosowania się do 
Performance Requirement 2 EBORu („PR”) w zakresie Zatrudnienia i Warunków 
Pracy. Wszystkie sub-pożyczki udzielone w ramach tej linii kredytowej będą musiały 
podporządkować się wymogom PR9. Sub-pożyczkobiorcy finansowani w ramach 
linii kredytowych będą musieli zastosować się do lokalnych wymogów w zakresie 
standardów środowiskowych, bezpieczeństwa i zdrowia oraz zatrudnienia. 
Raportowanie dotyczące sub-projektów oraz roczne raporty środowiskowe i 
społeczne będą dostarczane przez instytucje uczestniczące w tym projekcie. W celu 
weryfikowania składanych propozycji oraz potwierdzania ich zgodności z lokalnymi 
wymogami środowiskowymi, społecznymi, zdrowia oraz zatrudnienia zostanie 
zatrudniony niezależny konsultant. 

Współpraca techniczna 
Projekt ramowy będzie wsparty kompleksowym programem pomocy technicznej oraz 
systemem motywacyjnym dla uczestniczących w projekcie pośredników finansowych 
oraz sub-pożyczkobiorców. Program współpracy technicznej będzie finansowany ze 
środków UE.  

W celu uzyskania informacji o współpracy z konsultantami przy projektach 
finansowanych z funduszy współpracy technicznej zapraszamy na stronę 
„procurement of consultants”. 

Kontakt do firmy 
Teresa Godwin-Coombs 
E-mail: godwint@ebrd.com  

Możliwości współpracy 
W celu otrzymania informacji o możliwościach współpracy lub przetargach prosimy o 
kontakt bezpośrednio z pośrednikami finansowymi uczestniczącymi w tym projekcie. 

Zapytania ogólne 
Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu niezwiązane z przetargami 
należy kierować pod: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  
Email: projectenquiries@ebrd.com  

mailto:godwint@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com


Polityka Informacji Publicznej (PIP): 
PIP określa, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz konsultuje się ze swoimi 
udziałowcami w celu promowania szerszego zrozumienia jego strategii, polityki oraz 
działalności. 

Pełny tekst PIP dostępny jest na stronie: Text of the PIP  

Mechanizm składania skarg (PCM) 
EBOR stworzył Mechanizm Składania Skarg (PCM), aby stworzyć możliwość 
niezależnej oceny skarg składanych indywidualnie lub przez grupę osób lub 
organizacji a dotyczących projektów finansowanych przez Bank, które to projekty 
przypuszczalnie lub prawdopodobnie spowodowały jakiekolwiek szkody. Zasady i 
procedury zarządzające PCM można znaleźć na stronach: 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf,  

wersja w języku rosyjskim dostępna jest na stronie 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Każda ze skarg, w ramach PCM musi zostać złożona nie później niż 12 miesięcy od 
daty ostatniej wypłaty funduszy z EBOR. Jeśli nie będziecie Państwo pewni, co do 
okresu, w którym można składać skargi prosimy kontaktować się z Urzędnikiem 
PCM (adres email: pcm@ebrd.com) lub odpowiednim Biurem Regionalnym EBOR. 
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