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Kraj:
Polska
Numer projektu:
49234
Sektor:
Energetyczny
Klient:
Prywatny
Kategoria środowiskowa:
B
Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Status:
Po Concept Review, oczekuje na Final Approval
Data przedłożenia PSD w języku angielskim:
03 października 2017
Opis projektu
Bank rozważa udzielenie pożyczki o wartości do 44 mln PLN (10 mln EUR) spółce Caldoris
Polska Sp. z o.o (zwanej dalej "Spółką" lub "Caldoris") w celu przyspieszenia rozwoju
technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. głównie montowanych na
dachach paneli fotowoltaicznych ("PV") dla małych i średnich przedsiębiorstw (‘SME’) w
Polsce (dalej zwane ‘Projektem’).
Główne cele Projektu
Projekt promuje innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, nie polegając na
dotacjach ani żadnym zewnętrznym schemacie wsparcia finansowego. Projekt będzie
pierwszą, niezależną od systemu wsparcia tego rodzaju inwestycją EBORu w Polsce.
Wpływ na transformację gospodarki
Wspieranie ‘konkurencyjności’ oraz ‘niskoemisyjnej gospodarki’ to dwie główne źródła
pozytywnego wpływu projektu na transformację gospodarki.
Konkurencyjność: Projekt wspiera prywatnego przedsiębiorcę w polskim sektorze
elektroenergetycznym udowadniając, że rozproszone wytwarzanie energii odnawialnej może
być komercyjnie opłacalne i konkurencyjne bez wsparcia publicznego. Oczekuje się, że
model biznesowy będzie mógł być replikowany w przyszłości w innych segmentach rynku
lub krajach.
Gospodarka emisyjna: Projekt ma umożliwić firmie zainstalowanie (a następnie
utrzymywanie) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 20 MW
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polskich firm segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Wyprodukowana z ich pomocą
energia elektryczna przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2.
Informacje o Kliencie
CALDORIS POLSKA Sp. z o.o
Firma Caldoris została założona 7 lat temu w celu rozwoju działalności w zakresie
kolektorów termicznych PV. W tym okresie zakup kolektorów słonecznych był
subsydiowany. Spółka zdobyła ok 20% udziału rynku w tym segmencie. W 2016 roku Spółka
rozpoczęła przekształcanie swojego model biznesowy w kierunku modelu komercyjnego
wspierającego niezależność energetyczną klientów sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
Finansowanie EBOiR
Maksymalnie PLN 44,000,000.00
Całkowity koszt projektu
n/a
Oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo
Kategoria B. Projekt został zaklasyfikowany do kategorii B w ramach Polityki
środowiskowej i społecznej z 2014 r. Projekt cechuje ograniczone ryzyko środowiskowe.
Projekt może przyczynić się do redukcji emisji, a także potencjalnie poziomu
zanieczyszczenia powietrza (w przypadku klientów Caldoris znajdujących się w wysoce
zanieczyszczonych obszarach).
Badanie środowiskowe i społeczne ("ESDD") zostanie przeprowadzone przez Departament
Społeczny i Środowiskowy Banku ("ESD”) i dotyczyć będzie środowiska, BHP i
bezpieczeństwa systemów zarządzania firmy, zagadnień związanych ze zdrowiem i
bezpieczeństwem oraz zarządzaniem odpadami w procesie instalacji i konserwacji paneli
fotowoltaicznych oraz wszelkich ryzykach środowiskowych i społecznych w łańcuchu
dostaw ogniw słonecznych.
Podstawowe zagrożenia dla środowiska i społeczeństwa związane z zapewnieniem
i instalacją paneli słonecznych dla klientów korporacyjnych, powinny być łatwe do
zidentyfikowania, zlokalizowania i złagodzenia przez odpowiednie zarządzanie.
Plan działań środowiskowych i społecznych ("ESAP") zostanie opracowany i uzgodniony w
oparciu o ustalenia ESDD.
Współpraca techniczna
nie dotyczy.
Kontakt ze Spółką
Urszula Baranowska, Dyrektor ds komunikacji
u.baranowska@caldoris.pl
+48 601-169-961
www.caldoris.pl
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Możliwości współpracy biznesowej
W sprawie możliwości współpracy biznesowej lub zamówień, należy kontaktować się ze
Spółką.
W przypadku projektów z sektora państwowego zapraszamy na stronę:
EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Zapytania Ogólne
Pytania dotyczące projektów niezwiązanych z zamówieniami:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com
Polityka Informacji Publicznej (PIP)
PIP określa, w jaki sposób EBOiR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi
stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia jej strategii, polityki
i działań.
Text of the PIP
Mechanizm Składania Skarg (PCM)
EBOiR posiada Mechanizm Składania Skarg dla Projektów (PCM), w celu umożliwienia
niezależnego rozpatrywania skarg od jednej lub kilku osób lub organizacji związanych
z projektami finansowanymi przez Bank, które prawdopodobnie spowodowały lub mogą
powodować szkody.
Project Complaint Mechanism
Każda skarga w ramach PCM musi być złożona zgodnie z harmonogramem określonym
w regulaminie PCM. Zaleca się kontakt się z Urzędnikiem PCM (pod adresem
pcm@ebrd.com), gdy występują wątpliwości, co do kwalifikowalności skargi.
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