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project summary document

Nazwa projektu:

Polish Residential EE Framework

Kraj:

Polska

Nr projektu:

47633

Sektor:

Finansowy

Publiczny/Prywatny:

Prywatny

Data zatwierdzenia przez Radę
Dyrektorów:

24 luty 2016

Status:

Zatwierdzony podczas posiedzenia Rady Dyrektorów

Data publikacji PSD :
Data aktualizacji PSD:

15 styczeń 2016

Opis projektu:

EBOR rozważa utworzenie REFF - Poland w celu dostarczenia
istniejącym oraz nowym prywatnym podmiotom rynku
finansowego (PFIs) możliwości pozyskania finansowania w
postaci kredytu w połączeniu z kompleksowym pakietem
wsparcia technicznego - TC. Bank będzie udzielał finansowania
dla PFI na warunkach odzwierciedlających indywidualne
możliwości kredytowe. Natomiast, PFI będzie redystrybuować
fundusze pochodzące z kredytu EBOR na rynku, które trafią do
sektora prywatnego na dofinansowanie projektów z sektora
energetycznego oraz projektów z rynku nieruchomości.

Cele projektu:

Projekt będzie przyczyniał się do osiągnięcia następujących
celów:
(i)
będzie
zwiększał
konkurencyjność
wśród
komercyjnego finansowania projektów energetycznych oraz z
sektora budownictwa mieszkaniowego; (ii) poprawę warunków
życia gospodarstw domowych; (iii) pomoc w ograniczaniu emisji
dwutlenku węgla; (iv) rozwój instrumentu finansowego dla rynku
prywatnego opartego na zasadach rynkowych w celu realizacji
celów wymienionych powyżej; (v) przedstawienie rynkowi, że
powyższe jest technicznie i ekonomiczne wykonalne.

Wpływ na proces transformacji:

Wpływ Projektu na proces transformacji opierać się będzie na:
(i) wykazaniu opłacalności finansowania projektów z sektora
energetycznego oraz możliwości poprawy efektywności
gospodarowania zasobami w sektorze mieszkaniowym w
Polsce, (ii) przeniesienie umiejętności na pośredników
finansowych oraz współkredytobiorców z sektora prywatnego
(gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe oraz prywatny sektor usługodawców), ma się to
przyczyniać do rozwoju rynku zrównoważonej energii oraz
zwiększania finansowania zasobów w Polsce.

Finansowanie przez EBOR:

200 mln EUR

Całkowity koszt projektu:

200 mln EUR
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Oddziaływanie na środowisko
naturalne:

Projekt sklasyfikowany w kategorii Instytucje Finansowe (ESP
2008). PFI muszą zastosować się do określonych przez EBOR
wymogów środowiskowych i społecznych zawartych w
dokumencie: Environmental Performance Requirements „PRs 2 i
9”. PFI, które wykazały zainteresowanie uczestnictwem w
rozubudowanym programie i są obecnymi klientami Banku,
powinny wykazać, że wypełniają wszystkie warunki zawarte we
wspomnianym dokumencie PR. Nowe PF, które nie są obecnymi
klientami EBOR, powinny wypełnić kwestionariusz ES&HR i
zwrócić go do Banku przed zakończeniem procesu.
Zakwalifikowane projekty będą musiały spełniać wymogi EBOR
w zakresie energii oraz zasobów energetycznych.

Współpraca techniczna:

Projekt będzie wspierany przez pakiet Współpracy Technicznej
do wysokości 2,5 mln EUR. Początkowa kwota w wysokości 1
mln EUR zostanie przekazana ze Specjalnego Funduszu
pochodzącego od Akcjonariuszy Banku.

Możliwości współpracy:

W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz w przypadku
przetargów pytania należy kierować bezpośrednio do Klienta.
W związku z innymi projektami z sektora państwowego,
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej EBRD
Procurement: lub kontakt telefoniczny Tel: +44 20 7338 6794
bądź emailowy: procurement@ebrd.com

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

Mechanizm Składania Skarg (PCM)

PCM wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz
jak przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby
promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii,
polityki oraz działalności.
Tekst
PCM
znajduje
się
na
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf,

stronie:

dostępny
również
w
języku
rosyjskim:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf.
Wszystkie skargi i zażalenia składane w ramach PCM muszą
być zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty ostatniej wypłaty
środków przez EBOR.
Z osobą odpowiedzialną za PCM można się skontaktować przez
e-mail: pcm@ebrd.com. Jeśli macie Państwo wątpliwości, co do
procedur lub terminów, w jakich należy składać zażalenia,
prosimy o kontakt z odpowiednim Biurem Regionalnym EBORu.
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