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1) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fi les/sme_defi nition/sme_user_guide_pl.pdf

Do kogo kierowana 
jest oferta PolSEFF?
Oferta PolSEFF - Program Finansowania Rozwoju 
Energii Zrównoważonej w Polsce - jest skierowana 
do podmiotów spełniających wymogi europejskiej 
defi nicji Małego i Średniego Przedsiębiorstwa1 (MŚP), 
zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie 
obniżające wydatki na energię. 

Zastosowanie nowych, energooszczędnych technologii 
oraz korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych, 
może pomóc zmniejszyć koszty energii nawet o 30%. 
Oszczędności tego rzędu zwiększają zyski, podnoszą 
konkurencyjność, a także przyczyniają się do wzrostu 
zarówno jakości produkcji jak i mocy produkcyjnych. 

Aby ułatwić tego typu inwestycje Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udostępnił środki 
w wysokości 150 milionów euro. Fundusze te będą 
dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe 
biorące udział w programie PolSEFF. Finansowanie 
można uzyskać w formie kredytu lub leasingu 
w wysokości do 1 miliona euro.

Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF 
można podzielić na cztery grupy inwestycji: 

•  Przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające 
na osiągnięcie co najmniej 20% oszczędności.

•  Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające 
efektywność wykorzystania energii 
w budynkach – inwestycje w odnawialne źródła 
energii lub urządzenia podnoszące efektywność 
jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie 
zużycia energii w budynkach komercyjnych 
i administracyjnych MŚP o 30%.

•  Inwestycje w energię odnawialną 
– inwestycje w odnawialne źródła energii.

•  Inwestycje w wybrane technologie 
– inwestycje w przedsięwzięcia i urządzenia 
wybrane z listy technologii o wysokiej 
efektywności.

Poza fi nansowaniem technologii zmniejszających 
zużycie energii, PolSEFF oferuje przedsiębiorcom również 
bezpłatne doradztwo w wyborze inwestycji. 

Ponadto, w ramach programu PolSEFF możliwe jest 
uzyskanie premii inwestycyjnej w wysokości 10% 
całkowitej kwoty inwestycji, a to dzięki prowadzonej przez 
Unię Europejską polityce zachęcania do redukcji emisji 
szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. 

Oszczędność energii ma istotne znaczenie nie tylko 
dla środowiska naturalnego, ale także dla samych 
przedsiębiorców. 

W przeciwieństwie do konkurencji z obszaru Unii 
Europejskiej, wiele MŚP w Polsce nie podjęło jeszcze 
żadnych działań związanych z podniesieniem efektywności 
zużycia energii. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy 
produkują wykorzystując więcej drogiej energii. 

W świetle prognoz wzrostu cen energii, 
należy zakładać, że przedsiębiorcy, którzy 
nie zdecydują się w najbliższym czasie 
na inwestycje będą coraz mniej konkurencyjni.

Teraz mogą oni skorzystać 
ze wsparcia PolSEFF

Inwestycja w konkurencyjność 
przynosi oszczędności

PolSEFF pomaga w rozwoju MŚP

Wyjątkowa oferta polSEFF:

• Kredyty inwestycyjne do 1 mln €, 
o krótkim okresie zwrotu, 
zwiększające zyski 

• Bezpłatne doradztwo ekspertów 
umożliwiające realizację najbardziej 
efektywnych inwestycji 

• Proste procedury 
• Lista efektywnych technologii 
• Premia inwestycyjna w wysokości 

10% uzyskanego fi nansowania



Supported by

 W c e lu  uz yskan ia  da l s z yc h i n fo r mac j i  z ap ras z amy na s t r onę  i n te r ne tową :  w w w. p o l se f f .o r g

PolSEFF oferuje przedsiębiorcom dostęp 
do fi nansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji 
projektów, które pozwolą na :

• Redukcję kosztów produkcji
• Zwiększenie konkurencyjności i rentowności
• Remont i modernizację aktywów 
• Podniesienie jakości produkcji 

W odróżnieniu od innych instrumentów kredytowych, 
oferta PolSEFF obejmuje kompleksową obsługę, w tym: 

Specjalistyczne 
doradztwo
EBOR, w ramach programu PolSEFF, zapewnił także 
fi nansowanie wsparcia technicznego ze środków Unii 
Europejskiej. Jego celem jest pomoc przedsiębiorstwom 
i instytucjom fi nansowym w zdefi niowaniu i realizacji 
inwestycji o krótkim okresie zwrotu osiąganym dzięki 
poprawie efektywności zużycia energii. 

W ramach programu PolSEFF przedsiębiorcy i instytucje 
fi nansowe mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy 
zespołu inżynierów i analityków fi nansowych w zakresie 
oceny i opracowania projektów. Usługa ta nie sprowadza 
się jedynie do zatwierdzenia bądź odrzucenia projektu. 
Eksperci pomagają przedsiębiorcom osiągnąć możliwie 
najwyższą efektywność zużycia energii, przy jak 
najkrótszym okresie zwrotu oraz zwiększyć rentowność 
ich działalności. 

Lista Zakwalifikowanych 
Urządzeń 
Kolejnym ułatwieniem realizacji niewielkich inwestycji 
jest Lista Zakwalifi kowanych Urządzeń, przygotowana 
przez zespół PolSEFF. Na liście znajdują 
się urządzenia i technologie o wartości poniżej 
250 000 euro, spełniające standardy zdecydowanie 
wyższe niż normy rynkowe. Opracowany został 
także wykaz producentów, dostawców i instalatorów, 
który jest udostępniany przez uczestniczące 
w programie instytucje fi nansowe świadczące usługi 
dla przedsiębiorstw. Dzięki tym gotowym wykazom 

przedsiębiorca zyskuje pewność, że korzysta 
z wysokiej jakości technologii, które zmniejszą koszty 
jego działalności, a ponadto otrzymuje 10% premię 
inwestycyjną.

Proste procedury 
Procedura występowania o wsparcie z programu 
PolSEFF w przypadku zakupu technologii 
zatwierdzonych przez inżynierów PolSEFF 
i znajdujących się na Liście Zakwalifi kowanych 
Urządzeń jest krótka i nieskomplikowana. 

W przypadku większych i bardziej złożonych 
projektów, inżynierowie PolSEFF przeprowadzają 
analizę oszczędności energii lub proponują lepsze, 
alternatywne rozwiązania. Przedsiębiorstwo decydujące 
się na inwestycję zyskuje w ten sposób pewność, 
że zwróci się ona w krótkim czasie, a saldo przepływów 
pieniężnych będzie coraz bardziej zadowalające. 

10% premia inwestycyjna
Aby zachęcić przedsiębiorców do udziału w programie 
a także pomóc małym i średnim przedsiębiorcom, Unia 
Europejska oferuje premię 10% wysokości fi nansowania 
uzyskanego w ramach kredytu bądź leasingu, która jest 
wypłacana po pomyślnej realizacji projektu. 

Finansowanie 
w formie leasingu
Kolejnym udogodnieniem jest możliwość skorzystania 
z fi nansowania bez konieczności faktycznego 
zakupu. Po raz pierwszy EBOR oferuje fi nansowanie 
energooszczędnych technologii także w formie leasingu. 

Czy przedsiębiorca 
będzie w stanie ponieść 
koszty kredytu w ramach 
PolSEFF?
Tak. Środki na ten cel będą pochodzić z oszczędności 
wynikających ze zmniejszenia zużycia energii. 
Z proponowanego rozwiązania kredytowego 
skorzystały już tysiące przedsiębiorstw w 15 krajach, 
gdzie taki kredyt jest udostępniany. Z naszych badań 
wynika, że wszystkie kredyty zostały spłacone 
w przeciągu zaledwie kilku lat – niektóre nawet 
w 12 miesięcy. 

PolSEFF wspiera 
rozwój przedsiębiorców 
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Dlaczego PolSEFF?
Ceny energii w Polsce rosną, tymczasem wiele 
krajowych fi rm ponosi straty energii z powodu 
przestarzałych i mało wydajnych urządzeń, a także 
z uwagi na brak aparatury kontrolująco-monitorującej. 
Sytuacja ta w istotnym stopniu ogranicza 
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, szczególnie 
tych, które stosują wysoko energochłonne procesy 
produkcyjne. 

EBOR 
– wiarygodny partner 
EBOR oferuje swą pomoc. Obecnie Bank prowadzi 
15 Programów Finansowania Rozwoju Energii 
Zrównoważonej (SEFF), które funkcjonują podobnie 
do PolSEFF – Polskiego Programu Finansowania 
Rozwoju Energii Zrównoważonej. 

Projekty PolSEFF są realizowane w formie kredytów 
udzielanych lokalnym instytucjom fi nansowym 
w celu dalszego ich udostępnienia przedsiębiorcom 
poszukującym fi nansowania inwestycji, które 
w istotnym zakresie obniżą zużycie energii. 

W ten sposób sfi nansowane zostały projekty inwestycji 
w zwiększenie efektywności zużycia energii oraz 
w niezależne źródła energii odnawialnej, o wartości 
miliardów euro.

PolSEFF jest jak dotąd jednym z programów 
oferujących największe wsparcie. Kwota fi nansowania 
dla polskich MŚP w ramach PolSEFF to 150 milionów 
euro oraz dodatkowe środki na doradztwo. 

Celem programu jest nie tylko zapewnienie 
fi nansowania. Emisja gazów cieplarnianych zagraża 
światowemu klimatowi, a Polska, jako kraj polegający 
w dużej mierze na energii węglowej, istotnie 
przyczynia się do ich emisji. 
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Ta sytuacja może ulec zmianie. Z ostatnich 
badań przeprowadzonych przez konsultantów 
McKinsey & Company2 wynika, że Polska 
mogłaby do roku 2030 zmniejszyć emisję gazów 
cieplarnianych o 31% względem emisji w roku 2005. 
Szacuje się, że przy utrzymaniu się obecnej sytuacji 
emisja wzrośnie o 30%. O tej 70% różnicy może 
decydować poprawa efektywności energetycznej 
i zwiększenie udziału źródeł odnawialnych. 

Jest to ważna kwestia dla Unii Europejskiej, 
która zobowiązała się do roku 2020 zredukować 
emisję dwutlenku węgla o 20% względem emisji 
z 1990 roku. Aby osiągnąć ten cel postanowiono 
zwiększyć efektywność energetyczną o 20% oraz 
rozpowszechniać wykorzystanie niskowęglowych 
źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych. 

Polski Rząd wspiera ten cel. W 2007 roku zgłosił 
do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Działań 
dotyczący Efektywności Energetycznej (2008–2016). 
Plan ten zakłada obniżenie energochłonności o 9%, 
co odpowiada oszczędności 53 452 Gwh/rocznie. 
Plan jest ukierunkowany głównie na wielkie 
przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej 
i branżę mieszkaniową. 

Uwzględniając powyższe, podjęta została decyzja 
o pomocy EBOR w zakresie zmniejszenia 
energochłonności MŚP.

Oszczędność energii redukuje także emisję gazów 
cieplarnianych.

2) Redukcja emisji gazu cieplarnianego w Polsce do roku 2030 
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 Fakty dotyczące PolSEFF
Jakie 
przedsiębiorstwa 
spełniają kryteria 
uprawniające 
do udziału 
w programie?

Do przedsiębiorstw spełniających kryteria należą:

•  MŚP3 zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych 
w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą i rolnicy

•  Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych, których klienci należą 
do sektora MŚP

•  Przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową

Czy są jakieś 
wyjątki?

•  Kredyt nie może być udzielony podmiotowi zajmującemu się produkcją, 
wprowadzaniem na rynek, dystrybucją (lub podobną działalnością) 
produktów tytoniowych, wysokoprocentowych alkoholi, napojów 
alkoholowych (poza browarami, winnicami) i podmiotowi produkującemu 
nisko i średnio-procentowe napoje alkoholowe, lub zajmującemu 
się hazardem, czy produkcją zbrojeniową

•  Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę istniejącego zadłużenia 
pożyczkobiorcy

Jakie projekty 
są uprawnione 
do udziału 
w programie? 

•  Finansowanie w wysokości maksymalnie do 1 miliona euro na projekty 
związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem 
energii odnawialnej oraz dotyczące budynków komercyjnych (całkowita 
wartość projektu może być wyższa niż 1 milion EUR, ograniczenie 
dotyczy tylko wysokości fi nansowania możliwego do uzyskania i premii 
inwestycyjnej w ramach POLSEFF) 

•  Finansowanie w wysokości 250,000 euro w przypadku wdrożenia 
technologii i urządzeń znajdujących się na Liście Zakwalifi kowanych 
Urządzeń

• Kredyt może stanowić do 100% inwestycji

•  Finansowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem instytucji 
fi nansowych uczestniczących w programie i zgodnie z określonymi 
przez te instytucje zasadami i procedurami

•  Projekt musi spełniać wymóg dotyczący redukcji emisji gazów 
cieplarnianych

•  Każdy projekt może być fi nansowany tylko w ramach jednej dotacji 
Unii Europejskiej 

3)  Zgodnie z defi nicją MŚP zapisaną w zaleceniu Komisji 2003/361/WE przedsiębiorstwo powinno zatrudniać od 10 do 250 pracowników, uzyskiwać obrót w granicach 2 – 50 milionów euro, 
bądź posiadać aktywa o wartości 2 – 43 milionów euro.
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Proste i łatwe do wdrożenia 
przedsięwzięcia inwestycyjne

Projekty inwestycyjne, mające na celu zwiększenie sprawności energetycznej na poziomie co najmniej 20% 
w skali roku, bardziej złożone niż bezpośredni zakup jednej lub dwóch pozycji z Listy Zakwalifi kowanych 
Urządzeń również mogą podlegać uproszczonej procedurze oceny.

Przykładowe inwestycje:

• lokalne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

• poprawa stanu technicznego i/lub wymiana kotłów

• poprawa stanu technicznego systemów dystrybucji pary wodnej, odwadniaczy, etc.

• poprawa stanu technicznego systemów dystrybucji sprężonego powietrza i energii elektrycznej

• odzysk ciepła i pary wodnej

• instalacja absorpcyjnych wytwornic wody lodowej (chłodu)

• instalacja napędów zmiennoprędkościowych (przemienników częstotliwości)

• optymalizacja procesów, szersze zastosowanie automatyki sterującej

• poprawa funkcjonalności

• zamiana paliw

• wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Wsparcie 
ekspertów

PolSEFF oferuje pomoc zespołu wykwalifi kowanych inżynierów i ekspertów 
ds. fi nansów, którzy odbywają wizyty w miejscu inwestycji, dokonują oceny 
potencjalnych oszczędności zużycia energii (w razie potrzeby poprzez 
przeprowadzenie analiz zużycia energii), pomagają przedsiębiorcom 
zidentyfi kować źródła strat energii i opracować plan biznesowy 

Premie 
inwestycyjne

Po pomyślnym zakończeniu projektu (weryfi kacji przez niezależnego 
eksperta, wskazanego przez EBOR) przedsiębiorca może uzyskać 
następujące dotacje:

• 10% zwrotu uzyskanego w ramach PolSEFF fi nansowania 

•  15% zwrotu uzyskanego fi nansowania w ramach PolSEFF 
w przypadku projektów kogeneracji i trigeneracji
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Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające 
efektywność wykorzystania energii w budynkach

Finansowanie w ramach programu PolSEFF może być przyznane projektom dotyczącym efektywności 
energetycznej lub energii odnawialnej w budynkach komercyjnych i administracyjnych MŚP w celu ich 
dostosowania do norm efektywności energetycznej.

Inwestycja zgłoszona do fi nansowania musi spełniać wymogi audytu energetycznego i minimalne wymogi 
dotyczące sprawności energetycznej, określone w unijnej Dyrektywie dotyczącej Sprawności Energetycznej 
Budynków4. Nie ma możliwości uzyskania kredytu na fi nansowanie nowych budynków, które zgodnie 
z przepisami muszą spełniać krajowe normy dotyczące zużycia energii.

Inwestycje poprawiające sprawność budynków, które nie są zapisane w Dyrektywie, mogą także podlegać 
fi nansowaniu w ramach ogólnych zasad dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej bądź inwestycji 
w źródła energii odnawialnej. Projekty dotyczące budynków muszą przewidywać wskaźnik oszczędności 
na poziomie co najmniej 30% w skali roku.

Przykładowe projekty:

• wymiana kotłów;

• instalowanie lokalnych, niewielkich systemów kogeneracji i trigeneracji 

• poprawa stanu technicznego węzłów cieplnych i montaż liczników ciepła

• zrównoważenie hydrauliczne systemów grzewczych i montaż urządzeń regulacyjnych

• wprowadzanie systemów zarządzania budynkiem

• wymiana okien na zespolone, stosowanie oszklenia niskoemisyjnego

• izolacja termiczna skorupy budynku (przegród zewnętrznych)

• wymiana istniejących systemów ogrzewania

•  montaż systemów odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego i/lub procesów (np. montaż wymiennika 
odzyskowego do podgrzewu wstępnego).

Wsparcie 
ekspertów

Inwestycje w ograniczenia zużycia energii w budynkach mają na celu 
zarówno obniżenie rachunków za energię, jak i podniesienie wartości 
budynku jako aktywa oraz zwiększenie komfortu i wydajności. 

Zespół inżynierów i ekspertów ds. fi nansów PolSEFF służy 
przedsiębiorcom pomocą w ustalaniu potencjalnych oszczędności 
zużycia energii, identyfi kowaniu optymalnych rozwiązań (w razie potrzeby 
opracowanie oceny oszczędności zużycia energii) oraz świadczy pomoc 
w zakresie przygotowania planu biznesowego.

Zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy, po ukończeniu inwestycji, 
PolSEFF wydaje Certyfi kat Sprawności Energetycznej (CSE) budynku.

Premie 
inwestycyjne

• 10% fi nansowania uzyskanego w ramach PolSEFF 

•  15% fi nansowania uzyskanego w ramach PolSEFF dla projektów 
osiągających roczne oszczędności zużycia energii dla całego budynku 
na poziomie co najmniej 40%

4) Dz. U 1, 4.1.2003, str. 65
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Inwestycje w źródła energii odnawialnej
Finansowaniu podlegają inwestycje w niewielkie źródła energii odnawialnej służące do produkcji energii 
elektrycznej, ogrzewania lub schładzania, które zastępują paliwa kopalne.

Przykładowe zastosowania:

• kolektory słoneczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

• kolektory słoneczne do suszarnictwa w rolnictwie

• pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń

• kotły na biomasę opalane peletami lub zrębkami drzewnymi.

Następujące projekty nie kwalifi kują się do fi nansowania w ramach programu PolSEFF ze względu na wysokość 
nakładów, poziom rentowności projektu bądź uzyskane już fi nansowanie w innej formie: 

• inwestycje związane z bio-paliwami wykorzystywanymi w transporcie

• energetyka wodna

• energetyka wiatrowa

• ogniwa fotowoltaiczne.

Aby zapewnić zysk z inwestycji i krótki okres zwrotu, projekty które zostaną zakwalifi kowane do fi nansowania 
muszą zapewnić generowanie przynajmniej 3 kWh energii elektrycznej (lub ekwiwalentu) rocznie na każde 
1 euro nakładów inwestycyjnych. [3 kWh energii elektrycznej odpowiada około 10 kWh energii cieplnej].

Wspracie 
ekspertów

W przypadku projektów dotyczących energii odnawialnej, korzyści są 
zwykle dokładnie określone. Zespół inżynierów i ekspertów ds. fi nansów 
PolSEFF służy przedsiębiorcom pomocą w identyfi kowaniu uprawnionych 
technologii oraz opracowywaniu planu biznesowego. Dzięki szczegółowej 
analizie ryzyka, zarówno przedsiębiorca jak i instytucja fi nansowa 
uzyskują pewność odniesienia korzyści z inwestycji w energię odnawialną 
w ramach PolSEFF

Premie 
inwestycyjne

• 10% fi nansowania uzyskanego w ramach PolSEFF 

•  15% fi nansowania uzyskanego w ramach PolSEFF na projekty 
dotyczące energii odnawialnej, które generują przynajmniej 4 kWh 
energii elektrycznej (lub ekwiwalentu) rocznie na każdy 1 euro nakładów 
inwestycyjnych. [4 kWh energii elektrycznej odpowiada około 13.3 kWh 
energii cieplnej]



Supported by

 W c e lu  uz yskan ia  da l s z yc h i n fo r mac j i  z ap ras z amy na s t r onę  i n te r ne tową :  w w w. p o l se f f .o r g

Zakup urządzeń z Listy Zakwalifikowanych Urządzeń
Celem PolSEFF jest ułatwienie dostępu do fi nansowania małych inwestycji. Dlatego właśnie opracowano Listę 
Zakwalifi kowanych Urządzeń (LZU). Ułatwiające proces podejmowania decyzji procedury PolSEFF zakładają, 
iż zakup jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się na LZU automatycznie uprawniony jest do uzyskania 
10% premii. Zasada ta dotyczy projektów o maksymalnym fi nansowaniu nie przekraczającym 250 000 euro. 
Inwestycje o większych potrzebach kapitałowych mogą być zatwierdzone i uzyskać premię inwestycyjną 
na podstawie analizy PolSEFF pod kątem efektywności energetycznej, poprawy klasy energetycznej budynku 
lub zastosowania energii odnawialnej (przy czym refundacja może przekraczać 10%).

Lista LZU opracowana przez PolSEFF jest umieszczona w Internecie i łatwo dostępna zarówno 
dla przedsiębiorców, jak i instytucji fi nansowych. Rozwiązanie takie pozwala na szybką weryfi kację, 
czy urządzenie kwalifi kuje się do uzyskania fi nansowania PolSEFF i 10% refundacji bez konieczności 
przeprowadzania oceny. Uzyskanie w ramach programu PolSEFF pożądanych oszczędności energii należy 
do przedsiębiorcy oraz zatrudnionego przez niego instalatora urządzeń. 

Inżynierowie PolSEFF regularnie rozpatrują propozycje rozszerzenia LZU o nowe urządzenia zgłaszane 
przez przedsiębiorców lub dostawców.

 

Premia 
inwestycyjna

•  10% fi nansowania uzyskanego w ramach PolSEFF, przy czym 
fi nansowanie może obejmować zakup urządzenia i koszty instalacji




