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Bank Gospodarstwa Krajowego – aktywny partner w 
realizacji programów administracji rządowej i 
samorządowej 

▪ Obszary wymagające  wsparcia – obszary, w których występuje tzw. luka finansowa – brak oferty ze strony instytucji 

komercyjnych oraz inwestycje promowane przez Komisję Europejską (np. wyprowadzanie obszarów z sytuacji 

kryzysowej poprzez inwestycje służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i prowadzące do 

ożywienia gospodarczego) 

▪ Najpopularniejsze instrumenty wsparcia – pożyczki unijne udzielane na warunkach preferencyjnych i dopasowane 

do rzeczywistych potrzeb i możliwości adresatów wsparcia

▪ Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

▪ Przeznaczenie środków:  

– Wsparcie rozwoju MŚP

– Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

– Efektywność energetyczna w budynkach przeznaczonych na cele mieszkalne
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570 mln zł

Instrumenty finansowe dla MŚP

Fundusz rewitalizacji i odnowy 
Małopolski

Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
wielorodzinnych 
mieszkaniowych

Projekt realizowany pod nazwą

Instrumenty Finansowe dla rozwoju woj. małopolskiego – wartości działań 
(wkład EFRR + budżetu państwa)

533 MLN

148,5 mln zł

99,0 mln zł
285,6 mln zł



Rola BGK w programach
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Zarządzanie projektem 
powierzonym przez Zarząd 
Województwa
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Wybór instytucji 
finansujących (PF)
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Wypromowanie projektu



Zalety pożyczek unijnych na rewitalizację w stosunku do 
wsparcia dotacyjnego

▪ Stały dostęp do finansowania – brak konkursów

▪ Możliwość uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej – do skutku

▪ Współpraca z instytucją finansującą – na każdym etapie 
ubiegania się o pożyczkę oraz w trakcie oceny wniosku o 
pożyczkę

▪ Jakościowy charakter oceny wniosku o pożyczkę 

▪ Proste i przejrzyste procedury ubiegania się o pożyczkę

▪ Krótki cykl rozstrzygnięcia w zakresie decyzji o przyznaniu 
finansowania 

▪ Elastyczność

▪ Możliwość finansowania dochodowych przedsięwzięć



Nasz Partner w realizacji programu pożyczek unijnych na 
rewitalizację w woj. małopolskim - Instytucja Finansująca

Konsorcjum w składzie: 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
oraz 

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum 
Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej.



Małopolskie

Mazowieckie

Pomorskie

Śląskie

Wielkopolskie
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Środki na rewitalizację w zarządzaniu BGK (alokacje)

76,17
mln zł

193,32
mln zł

112,6
mln zł

103
mln zł

148,5
mln zł



ŻYRARDÓW

Centrum Obsługi Mieszkańców i 
nowoczesna biblioteka publiczna -
adaptacja zabytkowego budynku 
Kantoru

Szeroki zakres wsparcia rewitalizacyjnego - przykłady

IWANOWICE

Modernizacja części budynku szkoły 
podstawowej na potrzeby przedszkola

GDAŃSK

Rewitalizacja budynku mieszkalnego z 
przełomu XIX i XX wieku na Dolnym 
Mieście w Gdańsku wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na 
powierzchnie usługowe

PŁOCK
Rozbudowa budynku kamienicy oraz 
dostosowanie parteru budynku na 
potrzeby Działu Zbiorów 
Audiowizualnych Książnicy Płockiej

ROGOŹNO

Modernizacja oraz wyposażenie 
Muzeum Regionalnego 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia

WISŁA

Inteligentne Baseny - rewitalizacja 
parku kąpielowego w Wiśle
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Dziękuję za uwagę

Paweł Chorąży

Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego


