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Preferencyjne pożyczki na 
realizację przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w woj. śląskim 
(pożyczka rewitalizacyjna) ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020

Dla kogo pożyczki?

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 ■ jednostki samorządu terytorialnego, 
ich spółki,  związki i stowarzyszenia; 

 ■ podmioty działające na zlecenie 
jednostek samorządu terytorialnego 
wybrane zgodnie z prawem 
zamówień publicznych; 

 ■ kościoły i związki wyznaniowe; 

 ■ organizacje pozarządowe; 

 ■ pozostałe jednostki sektora 
finansów publicznych; 

 ■ spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS; 

 ■ przedsiębiorcy; 

 ■ instytucje kultury; 

 ■ Lokalne Grupy Działania; 

 ■ porozumienia ww. podmiotów; 

 ■ podmioty działające w oparciu o 
umowę o partnerstwie publiczno-
prywatnym (tzw. projekty 
hybrydowe). 

Jak skorzystać ze wsparcia? 

Wnioski i szczegółowe informacje 
na temat Pożyczek Rewitalizayjnych 
dostępne na stronie:

www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna

Pytania dotyczące naboru 
wniosków oraz zasad ubiegania 
się o pożyczkę prosimy kierować 
do: 

Bank Gospodarstwa Krajowego,  
Departament Programów 
Europejskich  
Al. Jerozolimskie 7,  
00-955 Warszawa  
tel. 22 522 94 10;  
fax 22 522 91 94  
e-mail:  
pozyczkarewitalizacyjna@bgk.pl 

oraz

BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO Region Śląski
ul. Podchorążych 1
40-043 Katowice
Tel. 32 602 94 00
Fax 32 254 02 64
e-mail: katowice@bgk.pl  

Niniejszy materiał nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.



Pożyczka Rewitalizacyjna  
w woj. śląskim
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
działający jako Pośrednik Finansowy 
w Działaniu 10.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), 
udziela preferencyjnych pożyczek na 
realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
w województwie śląskim (pożyczka 
rewitalizacyjna).

Typy projektów:
 ■ przekształcanie zdegradowanych 
i nieużytkowanych obiektów 
przemysłowych, 

 ■ odnowa powojskowych i 
poprzemysłowych obszarów, w celu 
wykreowania tam nowych funkcji,

 ■ odnowa miast w zakresie rewitalizacji 
starych i zdegradowanych obszarów, 
charakteryzujących się brakiem 
dostępu do wysokiej jakości usług 
w tym:

 ■ rewitalizacja zdegradowanych/
zdewastowanych obszarów 
miejskich; 

 ■ inwestycje ukierunkowane na 
polepszenie bezpieczeństwa 
publicznego, inwestycje w 
podstawową infrastrukturę 
techniczną i społeczną (z 
wykorzystaniem PPP). 

Pula środków: ok. 193 mln zł 

Uwaga! Warunkami koniecznymi do 
uzyskania pożyczki są m.in.: 

 ■ ujęcie / bezpośrednie wynikanie 
projektu z Programu Rewitalizacji, 

 ■ wykazanie wpływu projektu 
na aktywizację społeczną i 
gospodarczą zdegradowanych 
obszarów, ocenianego w oparciu o 
kryteria: społeczne, gospodarcze, 
przestrzenno-funkcjonalne, techniczne 
i środowiskowe,

 ■ pozytywna ocena zdolności 
kredytowej.

Szczegóły oferty:
 ■ Kwota pożyczki: do 50 mln zł,
 ■ Oprocentowanie: podstawą 
ustalenia oprocentowania jest 
stopa referencyjna NBP (aktualnie 
1,5% rocznie), która może być 
pomniejszona  o wskaźnik społeczny – 
przy czym oprocentowanie nie będzie 
mogło być niższe niż 0,25% rocznie,

 ■ Okres kredytowania: do 20 lat od daty 
pierwszego uruchomienia środków,

 ■ Okres karencji w spłacie kapitału: do 
12 miesięcy od zakończenia realizacji 
projektu, 

 ■ Brak prowizji i opłat, 
 ■ Finansowanie uzupełniające w BGK 
lub innej instytucji finansowej

Uwaga! Zalecany jest kontakt Inwestora 
z BGK przed złożeniem wniosku o pożyczkę 
w celu uzgodnienia optymalnej struktury 
finansowania projektu.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki: 
 ■ weksel własny in blanco.
 ■ dodatkowo (za wyjatkiem JST): 
hipoteka, zastaw, poręczenie, przelew 
wierzytelności, lub inne w zależności 
od typu inwestora, charakteru 
projektu i indywidualnej oceny 
wniosku.

Środki z pożyczek mogą finansować 
wydatki: niezbędne do realizacji inwestycji 
i poniesione po 1 stycznia 2014 r. np.: 
zakup, wytworzenie, montaż środków 
trwałych, wykonanie/zakup robót 
i materiałów budowlanych, ekspertyz, 
koncepcji i projektów technicznych oraz 
zakup gruntów niezabudowanych lub 
zabudowanych, w tym zakup prawa 
użytkowania wieczystego, do wysokości 
20% kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o pożyczkę należy przesłać 
pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
BGK Region Śląski
ul. Podchorążych 1 
40-043 Katowice
Tel. 32 602 94 00 
Fax 32 254 02 64
e-mail: katowice@bgk.pl  

Zasady naboru oraz dokumentacja 
niezbędna do aplikowania o pożyczkę 
dostępne na stronie:

bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna


