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FIRMY PRZESTAWIAJĄ SIĘ NA ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
Zgodnie z wymogami unijnej polityki klimatycznej do 2020 roku Polska musi zwiększyć
udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15 proc. Jedną z metod
osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę, również na poziomie małych i średnich
ﬁrm. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się lub rozważa taką inwestycję. Tym
bardziej, że pojawiają się nowe możliwości ich doﬁnansowania. Bank Gospodarstwa
Krajowego wspiera tego typu inwestycje poprzez gwarancje spłaty kredytu Biznesmax.
Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro.
Do 2020 roku nasz kraj powinien zapewnić 15 proc. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym
zużyciu energii.
– Jesteśmy świadomi, że Polska musi wypełnić swoje zobowiązania związane z polityką klimatyczną
Unii Europejskiej. Do 2020 roku chcemy obniżyć emisyjność naszej gospodarki o 20 proc., i poprawić
o 20 proc. efektywność energetyczną gospodarki – mówi Wojciech Hann, członek zarządu Banku
Gospodarstwa Krajowego. – Walka o niskoemisyjne źródła energii i transformacja energetyczna są
faktem. Wszyscy w Europie o tym mówią, myślą i to robią. Trudno, żeby polscy przedsiębiorcy
zachowywali się inaczej. Jedną z metod osiągnięcia większego udziału OZE jest fotowoltaika, również
ta na mikro- i małą skalę, instalowana np. przez małych i średnich przedsiębiorców.
Dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował, że jeden ze swoich produktów gwarancyjnych,
czyli gwarancje Biznesmax, rozszerzy i szczególnie ukierunkuje na fotowoltaikę. Projekt zyskał
akceptację Ministerstw.
– Inicjatywa BGK to kolejny krok w stronę realizacji zainicjowanego przez minister Jadwigę Emilewicz
programu Energia plus. Jego celem jest upowszechnienie w Polsce prosumenckich instalacji
fotowoltaicznych, po to, by zmniejszyć koszty energii elektrycznej, pomóc w realizacji przez Polskę
unijnego celu OZE, a także poprawić jakość powietrza w naszym kraju. W ciągu ostatnich lat ceny
takich instalacji spadły u nas niemal dwukrotnie. Podejmujemy działania na rzecz tego, by
spopularyzować je wśród MŚP, samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz gospodarstw
domowych. Teraz ze swoją ofertą, gwarancjami Biznesmax – wchodzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Jestem przekonany, że gwarancje te ułatwią przedsiębiorcom inwestowanie w fotowoltaikę i pomogą
w jej rozpropagowaniu – mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak.
– Temat czystej energii jest nierozerwalnie związany z kwestią poprawy jakości powietrza w Polsce,
która jest jednym z najważniejszych wyzwań i priorytetów polskiego rządu. Od początku tego roku
w ramach programu Czyste Powietrze udało nam się wprowadzić ulgę termomodernizacyjną
w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych. Ulga ta umożliwia również rozliczenie zakupu
mikroinstalacji fotowoltaicznej w PIT. Niezależnie od tego ciągle wprowadzamy inne zmiany
w przepisach prawa gwarantujące polskim gospodarstwom domowym możliwość wykorzystywania

dobrych źródeł ciepła i paliw o odpowiedniej jakości – przypomina Piotr Woźny, pełnomocnik premiera
ds. programu Czyste Powietrze.
Gwarancja Biznesmax jest bezpłatnym zabezpieczeniem kredytu, udzielanym przez BGK tym
przedsiębiorcom, którzy chcą zaciągnąć kredyt na sﬁnansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej.
Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro, przyznawana jest na maksymalnie 20 lat i zabezpiecza
do 80 proc. wartości kredytu. Z oferty BGK mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy,
którzy chcą produkować prąd na własne potrzeby i w ten sposób ograniczyć rachunki za energię. Jak
podkreśla Wojciech Hann z BGK, instrument wsparcia w postaci gwarancji Biznesmax ma zachęcić tę
grupę przedsiębiorców do podjęcia decyzji o inwestycjach w fotowoltaikę.
Obecne alokacje środków pozwolą na wygenerowanie 2,87 mld zł akcji kredytowej, pokrywającej
wszystkie koszty kwaliﬁkowane związane z samą inwestycją, czyli zakupem instalacji
fotowoltaicznych, oraz z kosztami dodatkowymi, takimi jak doradztwo. Środki ﬁnansowe można
przeznaczyć także na montaż oraz wydatki bieżące, związane uruchomieniem instalacji
fotowoltaicznej.
Program Biznesmax jest ﬁnansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do tej
pory gwarancje BGK pozwoliły bankom udzielić ﬁnansowania w wysokości ponad 150 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
– Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw to największy instrument ﬁnansowy
w programie Inteligentny Rozwój. Przeznaczyliśmy na niego blisko 1,2 miliarda złotych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te ułatwiają innowacyjnym przedsiębiorcom
dostęp do kredytów bankowych na sﬁnansowanie inwestycji, które przyczynią się do ich rozwoju.
Łączna wartość kredytów, jakie będą udzielone dzięki gwarancjom ze środków POIR to blisko 3
miliardy złotych. Zachęcam zatem innowacyjnych przedsiębiorców do korzystania z tego atrakcyjnego
instrumentu, jakim są gwarancje Biznesmax – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister
Inwestycji i Rozwoju.
Nie ma górnego ograniczenia kosztów kredytu zaciąganego przez małego lub średniego
przedsiębiorcę. Gwarancje spełniają wymogi dopuszczalnej pomocy publicznej, w tym de minimis
i podlegają ustawodawstwu Komisji Europejskiej. Dzięki gwarancjom Biznesmax przedsiębiorcy
zyskują łatwiejszy dostęp do kredytów. BGK zapewnia szybką ścieżkę decyzyjną. Wnioski można
składać w trybie ciągłym, a ocena merytoryczna projektu jest maksymalnie uproszczona. Poza
wydatkami inwestycyjnymi kredyt z gwarancją może pokryć część kosztów towarzyszących
i bieżących związanych z inwestycją. Poza tym ﬁnansowane są wydatki w kwotach brutto, czyli z VAT.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest punktem kontaktowym, w którym można uzyskać informacje
o warunkach gwarancji. Obecnie bank współpracuje przy udzielaniu gwarancji Biznesmax na
fotowoltaikę z dwoma bankami komercyjnymi – BOŚ Bankiem i Alior Bankiem. Wkrótce lista banków
oferujących kredyt zabezpieczony gwarancją ulegnie rozszerzeniu o pozostałe banki współpracujące
z BGK w programie gwarancji Biznesmax. (Newseria)

