EKO-WSPÓLNOTA
Z ZYSKIEM

dla Wspólnot
Mieszkaniowych

PŁAĆ MNIEJ
ZA ENERGIĘ,
BĄDŹ EKO

PROGRAM FINANSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Wprowadziliśmy program finansowania efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
pod nazwą „EKO-WSPÓLNOTA Z ZYSKIEM”. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
oznacza oszczędności dla Wspólnoty Mieszkaniowej, szczególnie teraz, kiedy dzięki programowi finansowania
ponosi ona tylko 10% kosztów dokumentacji technicznej. W ramach programu dostępne są:
1) usługa przygotowania audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz doradztwo w zakresie
efektywności energetycznej, oferowane przez współpracującego z Bankiem Konsultanta ds. Energii,
2) dofinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej z programu unijnego Horyzont 2020 na potrzeby
inwestycji termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego,
3) możliwość refinansowania 90% kosztów istniejącej dokumentacji audytów energetycznych i projektów
budowlanych, przygotowanych przez zewnętrznych wykonawców,
4) możliwość sfinansowania inwestycji kredytem termomodernizacyjnym z premią BGK (Bank Gospodarstwa
Krajowego) i pomoc w jej uzyskaniu przez Konsultanta ds. Energii.

KORZYŚCI DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ:
• wsparcie eksperckie bankowych Specjalistów ds. Obsługi Rynku Nieruchomości w całej Polsce,
• Konsultant ds. Energii sporządza audyty energetyczne, projekty budowlane oraz wypełnia wnioski do BGK w całej Polsce,
• Wspólnota Mieszkaniowa ponosi tylko 10% kosztów wykonania dokumentacji technicznej,
• wsparcie współpracującego z Bankiem Konsultanta ds. Energii w wypełnianiu wniosku o premię termomodernizacyjną do BGK,
• kredyt termomodernizacyjny z premią BGK,
• premia termomodernizacyjna w maksymalnej wysokości do 21% przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Inwestycje możliwe do objęcia dofinansowaniem:
•	
termomodernizacja budynku, np. izolacja ścian, dachu, wymiana okien, drzwi,
• modernizacja systemów wentylacji: wymiana całej instalacji,
•	
modernizacja źródeł ciepła: kotły, pompy ciepła, kolektory słoneczne,
•	
budowa instalacji OZE zintegrowanej z budynkiem: instalacja fotowoltaiczna,
turbina wiatrowa pionowa.

Dane kontaktowe Specjalistów ds. Transformacji Energetycznej:
Dorota Kowalska (FPE)
kom. +48 600 557 433

mazowieckie, podlaskie

Andrzej Gołąbek (AUiPE)
kom. +48 601 944 901

łódzkie, wielkopolskie

Łukasz Polakowski (FEWE)
kom. +48 603 554 308

małopolskie, śląskie

Andrzej Gołąbek (AUiPE)
kom. +48 601 944 901

Sławomir Różycki (EnMS)
kom. +48 577 363 111

świętokrzyskie

Sławomir Różycki (EnMS)
kom. +48 577 363 111

Dorota Kowalska (FPE)
kom. +48 600 557 433

lubelskie, podkarpackie

Jerzy Żurawski (DAEŚ)
kom. +48 516 686 363

Krzysztof Szymański (DAEŚ)
kom. +48 516 686 363

dolnośląskie, lubuskie, opolskie

Tomasz Wróbel (FEWE)
kom. +48 508 109 539

Dorota Kowalska (FPE)
kom. +48 600 557 433

kujawsko-pomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

O szczegóły programu zapytaj swojego Doradcę.

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01–211 Warszawa

Infolinia w zakresie doradztwa energetycznego:

801 321 123, +48 22 134 00 00

Bank BNP Paribas ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe informacje, które nie muszą
być tożsame ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska
nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych powyżej treści.

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące oferty
pakietów bankowych znajdują się na www.bnpparibas.pl.
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

