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KREDYT INWESTYCYJNY EKOZYSK:
Kredyt inwestycyjny EkoZysk to program, który ma na celu wspieranie Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w realizacji inwestycji i działań w zakresie
poprawy efektywności energetycznej obiektów.
W ramach kredytu inwestycyjnego EkoZysk Klient ma możliwość uzyskania
bezzwrotnego grantu ze środków Unii Europejskiej do 250 000zł.

Korzyści wynikające z Programu:
► Kwota kredytu aż do 4 milionów EUR
► Maksymalny okres kredytowania : 15lat
► Bezzwrotny grant w wysokości aż 6,25% kwoty kredytu
► Możliwość wyboru formy wypłaty grantu: w postaci przelewu na rachunek
bieżący Klienta lub na rachunek kredytu
► Bezpłatny audyt energetyczny w zakresie modernizacji oświetlenia obiektu
► Doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia
wniosku o włączenie danej Inwestycji do programu

ADRESACI PROGRAMU:
Produkt adresowany jest do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
które spełniają łącznie następujące warunki:
1) zatrudniają poniżej 250 osób
2) posiadają roczne obroty nieprzekraczające 50 mln EUR lub aktywa nie
przekraczające 43 mln EUR
3) są samodzielne zgodnie z kryterium Unii Europejskiej (2

KRYTERIA TECHNICZNE, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ:
Uprawnione projekty inwestycyjne muszą spełniać przynajmniej jedno z kryteriów
wskazanych poniżej:
✔ Wskaźnik oszczędności energii – Energy Savings Ratio (ESR) – równy lub
wyższy niż 30% dla inwestycji związanych z modernizacją istniejących instalacji,
mierzony w skali roku.
✔ Wskaźnik ESR równy lub wyższy niż 20% w pozostałych przypadkach.
✔ Redukcja emisji gazów cieplarnianych równa lub wyższa niż 20%
(wyrażona jako równoważność ton CO2)
Ponadto, każdy projekt inwestycyjny podlega ocenie spełnienia kryteriów
technicznych
w dwóch etapach:
I. Przed rozpoczęciem inwestycji i podjęciem decyzji kredytowej – prawidłowe
zakwalifikowanie projektu inwestycyjnego do programu EkoZysk.
II. Po zakończeniu inwestycji – w celu dokonania oceny czy projekt został
zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i kryteriami, które stanowią
podstawę do wypłaty Klientowi przewidzianej programem zachęty inwestycyjnej
w postaci grantu.
(2). Przedsiębiorstwo uznaje się za samodzielne, jeśli:
(a) mniej niż 25% jego kapitału stanowi własność innego przedsiębiorstwa lub osoby indywidualnej; lub
(b) 25% lub więcej jego kapitału lub równowartość kapitału stanowi własność innego przedsiębiorstwa lub osoby indywidualnej,
ale grupa zatrudnia mniej niż 250 osób (MSP); lub
(c) 25% lub więcej jego kapitału lub równowartości kapitału stanowi własność Instytucji publicznej samorządu lokalnego, której
roczny budżet jest mniejszy niż 10 mln EUR i która działa na obszarze zamieszkiwanym przez mniej niż 5000 osób; lub
(d) nie więcej niż 50% jego kapitału lub równowartość stanowi własność przedsiębiorstwa lub instytucji objętych wyjątkami
wyszczególnionymi w art. 3 ust. 2 w aneksie zalecenia Komisji nr 2003/36/WE z 6 maja 2003r., czyli funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka Venture Capital lub tzw. „aniołów biznesu”
(o ile łączna kwota zainwestowana przez nie w to samo przedsiębiorstwo nie przekracza 1,25 mln EUR), uniwersytetów lub
ośrodków badawczych typu non profit bądź inwestorów instytucjonalnych (na przykład funduszy emerytalnych lub
ubezpieczeniowych), w tym funduszy rozwoju regionalnego.
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