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D zięki umowom z Europej-
skim Bankiem Inwestycyj-
nym, Bank Gospodarstwa 

Krajowego udziela kredytów ze 
środków tego banku na finanso-
wanie samorządowych inwestycji 
w infrastrukturę wodno-kanalizacyj-
ną, transportową, produkcyjną, zwią-
zaną z ochroną środowiska, edukacją, 
służbą zdrowia. Kredyty są udzielane 
jednostkom samorządu terytorialnego 
(gminom, związkom gmin, powiatom, 
województwom), jak i podmiotom 
z ich udziałem własnościowym. Ofe-
rowany przez BGK kredyt z linii EBI 
sfinansował już ponad 300 projektów. 
Część z nich uzyskała dotację z Unii 
Europejskiej, ale są wśród nich także 
projekty niezwiązane z fundu-
szami unijnymi. 
Kredyt ze środków EBI udzielany 
jest w złotówkach. Minimalna 
wartość projektu to 40 tys. euro, 
maksymalna – 25 mln euro. 
Kredyt jest udzielany maksymal-
nie do 50 proc. kosztów brutto, 
w przypadku projektów dofinan-
sowanych z UE suma uzyskanej 
dotacji i kredytu ze środków EBI 
nie może przekroczyć 90 proc. 
kosztów brutto. Maksymalna 
kwota kredytu to 12,5 mln euro. 
Okres kredytowania wynosi od 4 
do 15 lat z możliwością 5-letniej 
karencji w spłacie kapitału. Oprocento-
wanie kredytu jest zmienne, obejmuje 
stawkę bazową, ustalaną przez EBI co 3 
miesiące, oraz stałą marżę BGK.
Europejski Bank Inwestycyjny powstał 
w 1958 r. jako bank Unii Europejskiej. 
Udziela długoterminowych pożyczek 
dla sektora publicznego i prywatnego 
na inwestycje o charakterze rozwo-
jowym. Działa nie tylko w Unii Euro-
pejskiej, ale też w 140 krajach świata. 
Jest instytucją o charakterze niezarob-

kowym. Jego właścicielami są państwa 
członkowskie UE, które obejmują 
udziały w kapitale banku. EBI nie wy-
korzystuje funduszy z budżetu unijne-
go, a jego działalność finansowana jest 
pożyczkami na rynkach finansowych. 
Projekty, w które bank inwestuje swo-
je środki, udzielając pożyczek, muszą, 
poza spełnieniem warunków finanso-
wych, przyczyniać się do realizacji ce-
lów Unii Europejskiej.

Grant MIF

Gminy i powiaty województw zachod-
niopomorskiego, lubuskiego i dolnoślą-
skiego mogą skorzystać z grantu Komi-

sji Europejskiej w ramach Instrumentu 
Infrastruktury Komunalnej (Municipal 
Infrastructure Facility, tzw. grant MIF) na 
następujących warunkach:
n  minimalny koszt inwestycji 40 tys. euro; 

maksymalny koszt inwestycji 5 mln 
euro,

n  realizacja projektu z zakresu infra-
struktury, środowiska, transportu, 
zdrowia lub edukacji, 

n  uzyskanie kredytu ze środków EBI 
w maksymalnej wysokości do 2,5 mln 

euro, z co najmniej 4-letnim okresem 
kredytowania,

n  kredytobiorcy mogą otrzymać grant 
MIF w wysokości do 10 proc. kwoty 
udzielonego kredytu ze środków EBI, 

n  realizacja grantu polega na obniżeniu 
kwoty kredytu przypadającego do 
spłaty o kwotę przyznanego grantu.  

Fundusz Rozwoju 
Inwestycji Komunalnych

FRIK jest państwowym funduszem, któ-
ry ma pomóc gminom i ich związkom 
w finansowaniu dokumentacji projek-
tów, ubiegających się o dotacje unijne. 
Preferencyjny kredyt udzielany jest na 

studia wykonalności inwestycji, 
analizy kosztów i korzyści i po-
zostałe ekspertyzy niezbędne do 
realizacji inwestycji.
Pomoc realizowana jest w formie 
kredytu do wysokości 80 proc. 
planowanych kosztów netto pro-
jektu inwestycji komunalnej (bez 
uwzględnienia podatku od towa-
ru i usług), nieprzekraczających 
jednak 500 tys. zł. Maksymalny 
okres kredytowania to 36 mie-
sięcy (kredytobiorca może sko-
rzystać z 18-miesięcznej karencji 
w spłacie kapitału). Oprocento-
wanie 0,5 stopy redyskonta wek-

sli Narodowego Banku Polskiego, która 
obecnie wynosi 6 proc., co oznacza, że 
aktualne oprocentowanie kredytu wy-
nosi 3 proc. Wnioski o kredyt można 
składać w oddziałach BGK, a ich proce-
dury zostały ograniczone do minimum. 
Korzyścią dla jednostek samorządu te-
rytorialnego jest brak procedur przetar-
gowych, wymaganym zabezpieczeniem 
jest weksel in blanco lub inne zabezpie-
czenie zaproponowane przez inwestora 
i zaakceptowane przez bank.  n

Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyny w Polsce bank państwowy, specjalizuje 
się w obsłudze sektora finansów publicznych. Realizuje rządowe programy 
społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego.  
Ma długoletnie doświadczenie w obsłudze samorządów. Uznanie zdobył 
unikatową i wszechstronną ofertą.

Preferencyjne kredyty na finansowanie 
inwestycji komunalnych

Wnioski o kredyt można składać
w oddziałach BGK, a ich 

procedury zostały ograniczone  
do minimum. Korzyścią

dla jednostek samorządu 
terytorialnego jest brak procedur 

przetargowych.
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