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POŻYCZKA NA REWITALIZACJĘ 

 
Dotyczy: 
umowy inwestycyjnej z Gminą Słomniki na sfinansowanie realizacji budowy szkoły w Niedźwiedziu z pożyczki 
z MARR S.A. na rewitalizację 
 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 

Projekt będzie realizowany w miejscowości Niedźwiedź na obszarze wskazanym do rewitalizacji w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Słomniki na lata 2016-2022. Teren ten został wybrany jako podobszar 
rewitalizacji ze względu na występowanie sytuacji kryzysowej w sferze społecznej oraz w strefach technicznej 
i przestrzenno-funkcjonalnej.  
 
Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku Zespołu Szkół z przedszkolem i salą gimnastyczną wraz 
z urządzeniami, przyłączami sieci, zagospodarowaniem terenu w postaci dojść, dojazdów, schodów 
terenowych, pochylni, ogrodzenia zewnętrznego, boisk zewnętrznych, małej architektury, zjazdu z drogi 
gminnej, zieleni. Budynek jest trzykondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Zakończenie robót do 30.06.2022 r. 
 

Dane charakterystyczne budynku: 
- powierzchnia działki w granicach opracowania- 10 460,00 m2 
- powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4 029,24 m2 
- powierzchnia zabudowy 2 603,19 m2  
- kubatura 21 998 m2 

Liczba osób korzystających wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji  – 425 

uczniów, nauczycieli i personelu obsługi; 1850 – opiekunów prawnych i innych osób. 

Gmina Słomniki będzie realizowała projekt z następujących źródeł: 

- wkład własny Gminy – 5.239.882 zł  

- pożyczka z MARR SA na rewitalizację – 15.000.000 zł 

Koszty kwalifikowane projektu w ramach RPO WM 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 

(Działanie 11.3.Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski) wyniosą 20.239.882 zł 

 

II. INFORMACJA O POŻYCZCE 

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 
Priorytetowej 11 (Działanie 11.3.Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski). 

 
CEL POŻYCZKI 
Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich 

na terenie Województwa Małopolskiego.  
Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez 
Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO 
WM  na lata 2014-2020. 
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DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZEK 

Grupy pożyczkobiorców: Oprocentowani
e  

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  
b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość 

prawną,  
c) instytucje kultury,  
d) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,  
e) partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),  
f) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  
g) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  
h) parki narodowe i krajobrazowe,  
i) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  
j) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  
k) szkoły wyższe,  
l) administracja rządowa.  

 
= 

½ stopy 
referencyjnej 

NBP 
- 

obecnie 
0,75 % 

 
 

m) przedsiębiorcy                                                          OPROCENTOWANIE = stopa referencyjna NBP, obecnie 1,5 % 

Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym. Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą 
pobierane żadne opłaty ani prowizje. 
 
PARAMETRY POŻYCZKI 
Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł. 
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat  licząc od daty jej uruchomienia. 
Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty 
pożyczki. 
W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia 
wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej 
od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%. 
 
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI- ZABEZPIECZENIE 
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację 
zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.  
Wartość prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki nie może być niższa niż 120% wartości niespłaconej kwoty 
pożyczki obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym prawnym 
zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco składany wraz z deklaracją 
wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika. 

 
 

Pośrednikiem finansowym udzielającym pożyczki jest 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
Departament Instrumentów Finansowych 

e-mail:  pozyczki@marr.pl 
www.marr.pl/pozyczki-z-marr/ 

Konsorcjantem jest: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”,  
ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka,  
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