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Departament Programów Europejskich



 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Działanie 6.2: 

21 luty 2018 r.  – Umowa operacyjna z EBI

Pożyczka 
rewitalizacyjna 
JESSICA2 na 
Mazowszu

 Wartość środków przeznaczonych na pożyczki

103,0 mln PLN

27,69 mln PLN

 Finansowanie uzupełniające (nie mniej niż)



 zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych (rynków, 
placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować 
działalność gospodarczą, pozwalającą na poprawę warunków pracy/tworzenie 
nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz miejsc dla przedsiębiorstw społecznych,

Odnowa tkanki mieszkaniowej:

 finansowaniem może być objęta tkanka mieszkaniowa w zakresie części wspólnych 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności  ścian zewnętrznych, 
ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów 
komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków 
dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych ograniczonych do pionów 
i poziomów z wyłączeniem przyłączy do poszczególnych lokali), jako element 
szerszego działania rewitalizacyjnego,

Przeznaczenie 
pożyczek 
rewitalizacyjnych 
JESSICA 2

 rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz 
dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, 
kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na 
poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków 
publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich,

 dopuszcza się wyjście poza części wspólne budynków mieszkalnych, jeśli 
konieczność taka wynika z Audytu energetycznego.

Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu 
ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:



Projekty objęte wsparciem to:Wymogi 
dotyczące 
projektów

 Realizowane Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą 
zdegradowanych obszarów, ocenianych w oparciu o kryteria: społeczne, 
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.

 Projekty ujęte/wynikające bezpośrednio z Programu rewitalizacji dla danego 
obszaru, na którym realizowany jest Projekt, tzn. dany projekt musi znajdować 
się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / 
pozostałych (które mogą być określone obszarowo i tematycznie)

Do finansowania nie kwalifikują się projekty, które:

 polegają na budowie nowych budynków (w szczególnych przypadkach 
możliwość finansowania nowych budynków, jeżeli stanowią dopełnienie 
istniejącego założenia urbanistycznego),

 wykraczają poza części wspólne budynków wielorodzinnych,

 zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem Wniosku,

 mają na celu jedynie poprawę estetyki przestrzeni i polegają tylko na działaniach 
remontowych/modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na 
obszarach zdegradowanych (przy czym w przypadku Projektów z zakresu 
odnowy tkanki mieszkaniowej nie ma konieczności nadania nowych funkcji 
modernizowanym budynkom).



 wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, 
zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 
rozwoju

 stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy 
rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),

Program 
rewitalizacji

 inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy/miasta,

 uchwalany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym lub ustawy 
o rewitalizacji, 

 niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia Programu rewitalizacji, 
każdy Program rewitalizacji powinien zostać oceniony przez IZ RPO WM 
2014-2020 oraz wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa mazowieckiego.



Pożyczka 
rewitalizacyjna 
JESSICA 2 - zalety Preferencyjne 

oprocentowanie
Brak opłat i prowizji

% Inwestorzy: szeroki 
katalog podmiotów

nie obejmuje osób fizycznych 

Finansowanie do 70 – 100% 
kosztów kwalifikowalnych

Długi okres finansowania: 15 
lat



 Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia

 Organizacje pozarządowe

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

 Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych

 Przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa 
budownictwa społecznego (TBS)

 Instytucje kultury

 Instytucje edukacyjne 

 Instytucje rynku pracy

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Potencjalni 
inwestorzy



 Kwota pożyczki – max. do 20 mln zł dla projektu 

 Karencja w spłacie – na okres realizacji Projektu, w tym na okres 
dochodzenia do pełnej zdolności operacyjnej Projektu, ale nie dłużej niż 48 
miesięcy

 Okres finansowania – do 15 lat liczone od pierwszej wypłaty środków 

 Oprocentowanie stałe lub zmienne w zależności od decyzji Inwestora, 
obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%) 
pomniejszanej o tzw. wskaźnik społeczny wynoszący maksymalnie 80% (nie 
może być niższe niż 0,25% w skali roku)

 Pożyczka udzielana  na finansowanie od 70% do 100% kosztów 
kwalifikowalnych projektu; udział pożyczki uzależniony od formy udzielanej 
pożyczki (pożyczka z pomocą regionalną/de minimis/bez pomocy) i poziomu 
współfinansowania

 Wspófinansowanie projektu w ramach kredytu BGK (bezpośredni kontakt 
z BGK R/Mazowiecki)

 Brak opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki (w 
tym za wcześniejszą częściową/całkowitą spłatę pożyczki)

 Standardowy katalog zabezpieczeń spłaty pożyczki

Pożyczka 
rewitalizacyjna 
JESSICA 2 -
parametry



 Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego, w tym 
finansowania uzupełniającego

 Finansowanie uzupełniające – wspófinansowanie:

 na realizację projektu wspartego pożyczką rewitalizacyjną – w 
ramach kredytu z BGK

 co do zasady co najmniej 22% finansowania dłużnego wydatków 
kwalifikowalnych projektu

 Na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku ustalana jest optymalna z 
punktu widzenia wymogów RPO WM 2014-2020 oraz specyfiki projektu i 
sytuacji Inwestora forma udzielanej pożyczki (z pomocą publiczną/de 
minimis/bez pomocy) oraz struktura finansowania projektu, 
z uwzględnieniem poziomu finansowania uzupełniającego

 Szczegóły dot. parametrów komercyjnej oferty kredytowej BGK możliwe 
do uzyskania u przedstawicieli BGK R/Mazowieckiego

Pożyczka 
rewitalizacyjna 
finansowanie 
uzupełniające 
BGK



 Wydatki kwalifikowalne:

 niezbędne do realizacji projektu 

 zgodne z celem finansowania i uwzględnione w budżecie projektu 

 dokonane po dniu 1 stycznia 2014 r.

 ponoszone w sposób celowy, oszczędny i efektywny, w sposób 
umożliwiający realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez 
Bank harmonogramu i budżetu inwestycji

 W przypadku Pożyczkobiorcy zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, 
ponoszenie wydatków w ramach Projektu następuje zgodnie z  
przepisami tej ustawy

 Nie ma rozróżnienia katalogu kosztów kwalifikowalnych dla MŚP i innych 
inwestorów

Kwalifikowalność 
kosztów-
generalne zasady



Zabezpieczenia 
spłaty
pożyczek 
rewitalizacyjnych 

 Forma uzależniona od charakteru projektu, formy prawnej/działalności 
Inwestora, oceny indywidualnej projektu

 Szeroki katalog dopuszczalnych form zabezpieczeń powszechnie 
stosowanych przez banki (zabezpieczenia rzeczowe/osobiste, etc.)

 Standardowo: 

 weksel własny in blanco Inwestora

 hipoteka  (120 % niespłaconej pożyczki z odsetkami za pierwszy rok; 
wymagany operat szacunkowy)

 W przypadku JST wystarczającym zabezpieczeniem jest weksel własny 
in blanco wraz z deklaracja wekslową



Ocena wniosku
pożyczkowego

Decyzje o 
przyznaniu/odmowie 
przyznania pożyczki
Decyzje o wysokości 
oprocentowania
Określenie ostatecznych 
warunków finansowania

Inwestor

BGK Region 
Mazowiecki

Departament 
Programów 

Europejskich

Obszar Ryzyka 
Kredytowego

Komitet 
Inwestycyjny

Złożenie wniosku o 
pożyczkę

Przyjmowanie wniosków
Konsultacje z 
inwestorami
Wizytacje
Ocena formalna 
wniosków

Ocena merytoryczna wniosków
Analiza finansowana efektywności inwestycji
Analiza zdolności kredytowej
Rekomendowanie warunków transakcji po 
uzgodnieniu z inwestorem

Ocena ryzyka kredytowego



 Od kwietnia 2018 r. co najmniej do momentu wyczerpania 
alokacji

 BGK zapewnia konsultacje i doradztwo na każdym etapie 
składania wniosku

 Nabór ma charakter ciągły i otwarty

 Wnioski należy składać na adres: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Mazowiecki

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

tel. 22 522 93 33

warszawa@bgk.pl

Nabór wniosków
 Zasady naboru oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania o pożyczkę 

znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-
programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/

mailto:warszawa@bgk.pl
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/


Park miejski

14

Rewaloryzacja i 
adaptacja na cele 
rekreacyjno-
sportowe 
niezabudowanego 
terenu miasta

Basen miejski

Stary Dworzec 
Kolejowy

Przebudowa i 
rozbudowa budynku 
zabytkowej kamienicy na 
potrzeby Działu Zbiorów 
Audiowizualnych 
Biblioteki Miejskiej

Rewitalizacja – przykłady projektów, które pozyskały finansowanie



Dane kontaktowe

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa 

Tel.: +48 22 522 94 10
E-mail: jessica2@bgk.pl

Strona internetowa: www.bgk.pl

mailto:jessica2@bgk.pl
http://www.bgk.pl/


BGK Region 
Mazowiecki



BGK Region Mazowiecki - otoczenie
Specyfika województwa

 W województwie mazowieckim, po wyłączeniu Aglomeracji 
Warszawy, bezrobocie w maju 2018 r. wyniosło 10,1% i było 
aż o 66% wyższe niż średnia krajowa - na Mazowszu wynosi 
tyle, ile na Mazurach.

Mazowsze

najbardziej rozwinięty 
gospodarczo region                  
w Polsce – ogólny udział 
w PKB na poziomie 22,5%

najbardziej rozwarstwiony 
gospodarczo region w 
Polsce - udział Mazowsza 
bez Warszawy w PKB -
tylko 5,2% (Śląsk 12,2%), 
Aglomeracja 17,2%

Kwestie 
społeczne

Budżety

Cele strategiczne

 Warszawa  15.200 mln zł
 Radom         1.150 mln zł
 Ciechanów 247 mln zł

 Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w Województwie 
Mazowieckim pomiędzy metropolią a subregionami.

 Finansowanie produkcji ukierunkowanej na eksport oraz 
przemysł zaawansowany i średniozaawansowany 
technologicznie.



3 mln PLN

Komunikacja 
Miejska Łomianki

54 mln PLN 

Inwestycje 
Miejskie Płock

5 mln PLN

ZI MECHANICY 
CNC

265 mln PLN

HALA KOSZYKI

42 mln PLN

Anwim

.

127 mln PLN

KPS FOOD

27  mln PLN

Smolna 40

92 mln PLN

Miodowa Property

BGK Region Mazowiecki - klienci
Najważniejsi Klienci/Interesariusze
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16 mln PLN

Komunikacja 
Miejska Płock



Dziękuję za 
uwagę


