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PROGRAM FINANSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  
WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

Wsparcie eksperckie bankowych Specjalistów ds. Obsługi Rynku Nieruchomości w 
całej Polsce.

Wsparcie eksperckie Audytorów zrzeszonych w Konsorcjum Fundacji na rzecz 
Efektywnego Wykorzystania Energii (Konsorcjum FEWE), oferujących usługi sporządzania 
audytów energetycznych, komponentów towarzyszących i projektów budowlanych w całej 
Polsce.

Program Finansowania Efektywności Energetycznej Wielorodzinnych 
Budynków Mieszkalnych „EKO-WSPÓLNOTA Z ZYSKIEM” finansowany ze środków 
unijnych w ramach inicjatywy ELENA (unijny program HORYZONT 2020). 

Program jest przeznaczony dla Wspólnot Mieszkaniowych zainteresowanych:
 przeprowadzeniem inwestycji podnoszących efektywność energetyczną, 
 finansowaniem inwestycji kredytem z premią termomodernizacyjną BGK, 

udzielonym w Banku BNP Paribas.

* Program współfinansowany w oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Life oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego



PROGRAM FINANSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  
WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

Dwie ścieżki ubiegania się o dotację na dokumentację techniczną: 

Warunki refundacji: 
 pozytywna weryfikacja audytu energetycznego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, 
 uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, 
 przygotowanie i opłacenie refinansowanego audytu po 31.03.2019 r. 

* Program współfinansowany w oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Life oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

1. REFUNDACJA 90% KOSZTÓW audytów energetycznych i projektów budowlanych 
wykonanych przez Audytorów z rynku. 

2. DOFINANSOWANIE 90% KOSZTÓW: audytów energetycznych (w 3 wariantach: 
podstawowym, rozszerzonym i kompleksowym), projektów budowlanych 
i komponentów towarzyszących, sporządzanych przez Audytorów Konsorcjum FEWE. W 
ramach komponentu towarzyszącego Konsorcjum FEWE pomaga Wspólnocie 
Mieszkaniowej w wypełnieniu wniosku o bezzwrotną premię, udzielaną przez BGK na 
inwestycje w termomodernizację jej budynków



KATALOG KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI

termomodernizacja budynku, np. izolacja ścian, dachu, wymiana okien, drzwi,

modernizacja systemów wentylacji: wymiana całej instalacji,

modernizacja źródeł ciepła: kotły, pompy ciepła, kolektory słoneczne,

budowa instalacji OZE zintegrowanej z budynkiem: instalacja fotowoltaiczna,

turbina wiatrowa pionowa.

* Program współfinansowany w oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Life oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Audyty energetyczne oferowane przez Konsorcjum FEWE pomagają w wyborze 
odpowiedniego dla Wspólnoty zakresu inwestycji, obejmującej m.in. działania takie, 
jak:



ELENA WARIANT I
KLIENT POSIADA WYKONANĄ 
DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ
AUDYT TERMO I REMONTOWY

Po pozytywnej wstępnej weryfikacji zdolności 
kredytowej na poziomie Oddziału następuje złożenie 
Wniosku o refinansowanie kosztów poniesionych 
na refinansowanie audytu energetycznego.
Wypłata 90% po pozytywnej weryfikacji audytu przez 
BGK.

Rejestracja Wniosku następuje wraz z rejestracją 
Umowy kredytowej w dyspozycji należy zaznaczyć 
„Klient korzysta z ELENY” Wypłata środków:
v po pozytywnej weryfikacji dokumentów w BGK,
v po przedstawieniu  opłaconych faktur  za wykonanie   
audytu/projektu budowlanego 
v na podstawie złożonej Dyspozycji

Dokumentacja
1. Wniosek o refinansowanie kosztów poniesionych na 
refinansowanie audytu energetycznego.
2. Dyspozycja uruchomienia środków poniesionych na 
wykonanie audytu remontowego

ELENA WARIANT II
KLIENT NIE POSIADA WYKONANEJ 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
AUDYT TERMO

Po pozytywnym zakwalifikowaniu przez audytora budynku/prac 
remontowcy, na poziomie Oddziału Banku następuje złożenie 
Wniosku o zlecenie wykonania audytu energetycznego i 
dokumentacji technicznej.
Realizacja usługi po wpłacie przez Klienta 10% wartości usługi.

Obligatoryjne otwarcie bezpłatnego rachunku bankowego dla WM:
v wygenerowanie nr. rachunku bankowego i wpisanie go do Wniosku
v podpisanie Wniosku wraz Porozumieniem wykonawczym
v przekazanie dokumentów do ZOKD
v po wykonanej usłudze umówienie spotkania z Klientem 
przekazanie audytu/projektu, podpisanie przez Klienta Porozumienia 
wykonawczego. Podpisanie Wniosku kredytowego.

Dokumentacja
1. Wniosek o zlecenie wykonania audytu energetycznego i 
dokumentacji technicznej.
2. Porozumienie wykonawcze



WNIOSEK O ZLECENIE WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO I DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ 

* Program współfinansowany w oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Life oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego



ELENA I BGK TO ŚRODKI PUBLICZNE

* Program współfinansowany w oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Life oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

UWAGA!
Brak możliwości łączenia dotacji ze środków unijnych ELENA i 

krajowych BGK!

W przypadku gdy Klient będzie korzystał z dotacji w ramach ELENY 
koniecznym jest:

! złożenie na proces audytu, który nie zawiera kosztów jego wykonania 
oraz nie zawiera kosztów wykonania projektu budowlanego jak i żadnej 
dokumentacji technicznej, na którą Klient będzie uzyskiwał dotację. 

lub

! złożenie oświadczenia audytora, iż koszty przedsięwzięcia w nim ujęte nie 
zawierają kosztów wykonania audytu bądź dokumentacji technicznej z 
dofinansowaniem w ramach programu ELENA. 



ELENA – EFEKTY

* Program współfinansowany w oparciu o Programy Ramowe Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Life oraz ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Budżet projektu 3 150 000 EUR
- dofinasowanie do dokumentacja
- eksperci banku
- marketing

Stan na 30 kwietnia br.:

721 budynków objętych ELENĄ – w ramach dotacji i refundacji do dokumentacji, 

51,29% - z tego już sfinansowanych inwestycji w budynkach WM, na kwotę ponad 173 milionów zł. w ramach 
kredytów z premią BGK

Łączna przewidywana kwota termomodernizacji na przeszło 292 milionów zł. dla ok. 800 budynków WM w całej 
Polsce.

Przewidywane zakończenie programu ELENA - grudzień 2022r.



PROGRAM CZYSTE POWIETRZE DLA WM – DRUGA POŁOWA ROKU
NFOŚ – dofinansowanie z Moje Mieszkanie – na podstawie pilotażu

Opis projektu Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem jest wspólnota mieszkaniowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Podstawowe 
parametry 

Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty urządzeń, materiałów i usług:

Koszty kwalifikowane od daty złożenia wniosku o dotację, z wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono koszty nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Wymiana źródła ogrzewania budynku na paliwo stałe i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła, albo zakup i montaż kotłowni 
gazowej albo Kocioł na pellet drzewny, Ogrzewanie elektryczne, 

• Mikroinstalcja PV wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego
• Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
• Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
• Termomodernizacja – ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od klatki schodowej, przestrzeni nieogrzewanej lub 

środowiska zewnętrznego, drzwi/bram garażowych  (ograniczony zakres rzeczowy do konsultacji z NFOŚ czy będzie rozszerzony)
• Audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Połączenie z grantem Do 60% faktycznie poniesionych kosztów na przedsięwzięcie pod warunkiem:

- Wymiana wspólne / indywidualne źródła ciepła na wspólne źródło ciepła obejmujące co najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

- Wymieniane indywidulane źródła ciepła na indywidualne źródła ciepła w lokalach mieszkalnych zajmujących co najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku 
mieszkalnego

- Bez wymiany źródła ciepła (pod warunkiem, że już jest zainstalowane efektywne źródło ciepła – do potwierdzenia z NFOŚ) wyłącznie w zakresie termomodernizacji, 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz dokumentacji (audyt, projekt, ekspertyza) 

wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do 
dofinansowania gdy powierzchnia działalności gospodarczej przekracza 30%.



POŻYCZKA EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY – PRZYSZŁY ROK 
Pożyczka EBI

Opis projektu Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej obejmująca m.in. ograniczenie strat ciepła, likwidację 
indywidualnych źródeł ciepła w związku z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, modernizację lokalnych źródeł ciepła (z wyjątkiem źródeł węglowych). 

Inwestycje muszą być uzasadnione odpowiednim audytem energetycznym ex-ante i zapewniać co najmniej 30% efekt energetyczny.

 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Społeczne Inicjatywy Mieszkalnictwa;
 Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przez nie kontrolowane, związki jednostek samorządu terytorialnego;
 Jednostki naukowe, instytucje oświatowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, podmioty publiczne i prywatne świadczące usługi zdrowotne i społeczne oraz inne 

usługi publiczne i ich organy założycielskie, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe;
 Firmy usług energetycznych (ESCO). 

Podstawowe parametry Wartość kredytu: do 10 mln zł

Okres finansowania: do 20 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 24 miesięcy, ale nie dłużej niż okres realizacji projektu

Cena: preferencyjne oprocentowanie
Połączenie z grantem 1. Częściowe umorzenie kapitału pożyczki (jako % wartości pożyczki) po osiągnięciu efektu ekologicznego:

- 20% dla budynków mieszkalnych (dodatkowe 5%, dla projektów zawierających komponenty OZE lub ICT, przy oszczędności energii większej niż 60%), z 
zastrzeżeniem, że łączny grant nie jest wyższy niż 30%; 

- 40% dla budynków użyteczności publicznych.
2. Dodatkowa dotacja na pomoc techniczną do 10% całkowitych kosztów projektu (nie więcej niż 7% dla portfela portfela) na sfinansowanie prac 
przygotowawczych i okołoinwestycyjnych nie przyczyniających się bezpośrednio do uzyskania efektu energetycznego.



JESTEŚMY DLA WAS, PONIEWAŻ RELACJE SĄ DLA NAS PODSTAWĄ BIZNESU

Monika 
Ciechomska

Region Gdańsk
tel. 728 909 171

Maciej Bąbała 

Region Poznań
tel. 722 375 891

Joanna 
Józefowicz 

Region Warszawa
tel. 728 909 813

Wawrzyniec 
Borowicz

Region Kraków
tel. 728 889 891

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI – WM TEAM

Bartosz 
Krysa

Region 
Lublin

tel. 722 
269 721 



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu zapoznania się z warunkami otwierania i prowadzenia produktów i usług zapraszamy do oddziałów Banku
BNP Paribas. Świadczenie prezentowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji
i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości
wpłacony.

Infolinia dla wspólnot mieszkaniowych:
Wawrzyniec Borowicz
wawrzyniec.borowicz@bnpparibas.pl 
| tel. 728 889 891

797 151 654
dostępna w dni robocze w godz. 9:00-17:00 

Udzielenie kredytu następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem, w regulaminach oraz Taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na
www.bnpparibas.pl. Materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
BNP Paribas Bank Polska S.A.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.
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