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Przeznaczenie Podmioty uprawnione

 Podstawa wdrażania: umowa z Ministrem Funduszy i Polityki 

Regionalnej z października 2019 r. 

 Wpływ pierwszych wniosków: 2019 r. 

 Cel: wsparcie na realizację przedsięwzięć zgodnych                      

ze Standardami Dostępności dla polityki spójności 2014-2020              

i likwidujących bariery architektoniczne dla osób                                    

ze szczególnymi potrzebami 

 Finansowane budynki: wielorodzinne, użyteczności publicznej, 

budynki zbiorowego zamieszkania

Parametry

wielorodzinne 

budynki 

mieszkalne

77%

budynki 

użyteczności 

publicznej

23%

budynki 

zamieszkania 

zbiorowego

0%

Podział inwestycji wg rodzaju budynków (ilościowo)

Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji

Pożyczka z Funduszu Dostępności
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Bariery zewnętrzne

 budowa lub kompleksowa modernizacja dojścia  

do budynku, do terenów zielonych, miejsc 

parkingowych oraz śmietników

 kompleksowa modernizacja wejścia do budynku 

(np. montaż pochylni, platform pionowych)

 zainstalowanie głośnomówiących domofonów     

na odpowiedniej wysokości

Bariery wewnętrzne

 dobudowa szybu windowego oraz zakup                          

i montaż dźwigu osobowego lub 

wymiana/modernizacja dźwigu osobowego

 modernizacja ciągów komunikacyjnych                                 

i przestrzeni wspólnych wraz z likwidacją różnic 

wysokości podłoża

 odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji

nowe windy

30%

modernizacja windy

44%

inne

26%

Podział inwestycji wg zakresu (wartościowo)
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 SM, WM, TBS, SIM

 JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki 

organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

 Podmioty w ramach administracji rządowej

 Spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST

 Inne niewymienione powyżej jednostki sektora 

finansów publicznych posiadające osobowość prawną

 Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego                         

i nauki, instytucje kultury

 Organizacje pozarządowe, jeżeli prowadzą statutową 

działalność ukierunkowaną na wsparcie osób                             

o szczególnych potrzebach

 Osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalnictwa 

wielorodzinnego (dotyczy pożyczek do 2 mln zł)

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji

Spółdzielnie 

mieszkaniowe

47%

Wspólnoty 

mieszkaniowe

24%

JST

8%

Publiczne 

podmioty 

medyczne

19%

Inne

1%

TBS

1%

Podział inwestycji wg rodzaju podmiotu (wartościowo)
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Schemat wdrażania do momentu wyczerpania alokacji

 wnioski do 2 mln zł – Instytucje finansujące (Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Dolnośląski Park 

Innowacji i Nauki S.A., Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska 

Fundacja Przedsiębiorczości)

 wnioski powyżej 2 mln zł – BGK

Kwota Pożyczki bez maksymalnego limitu (na modernizację wind jeden Pożyczkobiorca może otrzymać              

w ciągu 2 lat od dnia podpisania Umowy pożyczki maksymalnie 5 mln zł)

Wkład własny nie jest wymagany

Okres spłaty w latach do 20 lat

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy od rzeczowego zakończenia realizacji Projektu

Umorzenie części kapitału pożyczki do 40%

Oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku w całym okresie kredytowania

Pozostałe parametry  możliwość skorzystania z dotacji PFRON na częściowe pokrycie kosztów inwestycji                           

w przypadku inwestycji dotyczących mieszkalnych budynków wielorodzinnych,

 brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki oraz jej częściową lub całkowitą spłatę

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji
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Pożyczka z Funduszu Dostępności

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji

Alokacja: 193 693 217 zł

Liczba podpisanych umów pożyczek: 144 szt.
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Pożyczka z Funduszu Dostępności

Wnioski z procesu wdrażania:

 Wpływ czynników finansowych na rezygnację                                 

z inwestycji: brak zgody mieszkańców na zaciągnięcie pożyczki 

z uwagi na konieczność podniesienia opłat

 Wpływ czynników technicznych na rezygnację                             

z inwestycji: zły stan budynków, ograniczenia 

architektoniczne/konstrukcyjne, ograniczenia wynikające                     

z ochrony konserwatorskiej 

 Wpływ czynników zewnętrznych na odłożenie w czasie                

lub rezygnację z inwestycji: pandemia, wojna, wzrost cen 

usług i materiałów budowlanych

 Wpływ czynników dokumentacyjnych na wydłużony czas 

procesu inwestycyjnego: pozyskiwanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych i niezbędnych zgód członków spółdzielni, 

słaba jakość składanej dokumentacji aplikacyjnej,                                

w tym Audytu dostępności

 Wpływ parametrów instrumentu na ograniczoną liczbę 

projektów: limity na budynki użyteczności publicznej                  

oraz na modernizację wind 

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji

zakres Projektu 

niezgodny z ZNB

6%

względy 

finansowe

56%

problemy 

dokumentacyjne

38%

Podział wniosków wg przyczyny rezygnacji (ilościowo)*

* w BGK
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Gmina Biłgoraj 

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie



9

SM Zatorze w Koninie

Pożyczka z Funduszu Dostępności

SM Aleja Majowa w Gliwicach

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji
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Pożyczka z Funduszu Dostępności

Gmina Janów

Karpacka SM

Przeznaczenie Podmioty uprawnione Parametry Stan wdrażania Zrealizowane ProjektyZakres inwestycji



Dziękuję za uwagę!


