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Co to jest PolSEFF?
PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest
europejskim programem finansowania inwestycji w rozwój
zrównoważonej energii
Program został stworzony przez Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju
i obejmuje fundusz wsparcia technicznego oraz kwotę 150 mln EURO,
która za pośrednictwem uczestniczących instytucji finansowych ma być
przeznaczona w formie kredytów prywatnym przedsiębiorstwom z
sektora SME
Kluczowymi celami programu są:
podnoszenie poziomu efektywności zużycia energii
promowanie i zwiększenie udziału wytwarzanej energii ze
źródeł odnawialnych
podnoszenie poziomu konkurencyjności polskich małych i średnich
przedsiębiorstw.

Program PolSEFF jest realizowany za pośrednictwem następujących
instytucji finansowych: BZ WBK Finanse & Leasing, Millenium Bank,
Millenium Leasing, BNP Paribas Fortis, Bank BGŻ.
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Jakie są korzyści dla Klienta?
Korzyści finansowe:
Premia w wysokości10% lub 15% kwoty finansowania

Korzyści rynkowe
Podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa

Doradztwo oraz Pomoc Techniczna
Bezpłatna, profesjonalna pomoc techniczna i konsultacyjna
na każdym etapie realizacji inwestycji

Dostępność programu
Za pośrednictwem wybranych instytucji finansowych
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Kto może korzystać z programu ?
Przedsiębiorstwo MŚP, które spełnia następujące
warunki:
zarejestrowane w Polsce
posiada zdolność kredytową (zgoda na finansowanie);
nie otrzymano żadnej innej dotacji na sfinansowanie
danego projektu / przedmiotu.

MŚP to przedsiębiorstwo spełniające łącznie
poniższe parametry:
pracownicy < 250
przychód < 50 milionów EUR lub aktywa < 43 milionów
EUR

Dodatkowe informacje zawarte są w dokumencie
Produkt w Pigułce dla programu PolSEFF

Str. 4

Jakie są wymogi projektu inwestycyjnego ?
Projekt musi spełniać wymóg dotyczący:
redukcji emisji gazów cieplarnianych
zwiększeniu efektywności energetycznej (oszczędności
energetycznej) o min. 20%.

W ramach projektu PolSEFF oferowanego za
pośrednictwem BZ WBK F&L dostępne są:projekty Małej Skali bazujące na liście LEME
projekty Dużej Skali (przedmioty spoza listy LEME) dotyczą wymiany starej maszyny (urządzenia) na nowe
(stara maszyna powinna być wycofana z użytkowania).
LEME - Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń
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Jak ustalana jest premia inwestycyjna?
Wysokość premii ustalana jest jako procent od
niższej z dwóch wartości:
wysokości nakładów inwestycyjnych (bez VAT)
wysokości finansowania (wartość netto przedmiotu leasingu
- udział własny lub wartość brutto przedmiotu
finansowanego pożyczką - udział własny)
10% dla przedmiotów z listy LEME
10% lub 15% dla przedmiotów spoza listy LEME (premia jest
określana przez Konsultanta Projektu po analizie
dokumentacji projektu).
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Kiedy jest wypłacana premia inwestycyjna?
Premia jest wypłacana po zakończeniu i weryfikacji
projektu
Wypłata premii do klienta nastąpi za pośrednictwem
BZ WBK F&L na konto bankowe klienta wskazane we
wniosku PolSEFF w walucie EUR lub PLN w terminie
5 dni roboczych od otrzymania środków z EBOiR.
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