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Rozdział 1. Fundusz-źródło, przeznaczenie  
1. Regulamin Funduszu Termomodernizacyjnego dla podmiotów instytucjonalnych zwanymi dalej „Instytucjami” z 

przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć w ramach głębokiej modernizacji energetycznej1 wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych2 lub budynków użyteczności publicznej3 wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady udzielania pożyczek na realizacje projektów 

termomodernizacyjnych, zwane dalej „Projektem” lub „Inwestycją”. 

2. Fundusz Termomodernizacyjny dla podmiotów instytucjonalnych na projekty termomodernizacyjne, zwany dalej 

„Funduszem”, został utworzony ze środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między 

Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., zwaną dalej „ŁARR S.A.” lub „Pośrednikiem Finansowym” lub 

„Pożyczkodawcą”., a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, zwanym dalej 

„Menadżerem”, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym 

Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 - na podstawie Umowy o Finansowanie Projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, 

pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 - 2020, a Menadżerem oraz z wkładu własnego ŁARR S.A.   

3. Celem Funduszu jest udzielanie pożyczek Instytucjom, takim jak: 

a. jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST,  

b. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

c. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

d. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego  

na Projekty zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, zwanymi dalej „Ostatecznym Odbiorcą” lub 

„Inwestorem” lub „Pożyczkobiorcą”.   

4. W ramach Projektu nie może wystąpić nakładanie się finansowania przyznawanego z Funduszu oraz finansowania 

przyznanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i 

instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. 

5. Jednostkowe pożyczki oprocentowane są na warunkach rynkowych lub korzystniejszych, niż rynkowe, 

tj. preferencyjnych.  

6. Oprocentowanie na warunkach rynkowych, jest oprocentowaniem według stopy referencyjnej obliczanej przy 

zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w 

sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub 

komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Inwestora 

zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania 

współczynnika ryzyka. 

7. W zależności od przedmiotu Projektu, statusu/formy prawnej Ostatecznego Odbiorcy, jednostkowe pożyczki 

udzielane są w następujących formach pomocy4, w tym: 

                                                           
1 Głęboka modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, zgodnie z artykułem 2 punkt 2 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę 
efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, 
rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku.   
2 Pojęcie budynek mieszkalny wielorodzinny – należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 
2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2004, nr 109, 
poz. 1156 z późn.zm.). 
3 Definicja budynku użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki usytuowane (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
4 W kontekście objęcia projektu pomocą publiczną należy rozpatrywać fakt czy Ostateczny Odbiorca spełnia definicję „przedsiębiorstwa” określoną w 
załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.Przepisy o pomocy publicznej mają zastosowanie do przedsiębiorstw w rozumieniu 
unijnego prawa konkurencji tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na status prawny i sposób finansowania. W każdym 
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a. pomocy inwestycyjnej podlegającej wyłączeniom blokowym – na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy na inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020  (Dz.U. 2015. poz. 1363 z 

późniejszymi zmianami), do którego zastosowanie mają zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) NR 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz; 

b. pomocy de minimis - w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 

z późniejszymi zmianami); 

c. pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze 

źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015, 

poz. 1420 z późniejszymi zmianami) . 

8. Wartość pomocy obliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 11.08.2004 r., w sprawie 

szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (tekst jedn. Dz. U. z 

2018, poz. 461 z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metod 

ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C14/02 z 19.01.2008 r.).  

9. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy 

na powyższych warunkach pożyczka może być udzielona na zasadach rynkowych. 

10. ŁARR S.A. na podstawie obowiązujących przepisów decyduje o formie pomocy przyznanej w ramach udzielonej 
pożyczki.   

11. Formy pomocy, o których mowa w pkt 7. lit. a. - c. powyżej mogą być łączone w ramach Projektu, przy 

zachowaniu zasad kumulacji określonych w art. 8 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu. 

12. Wartość pomocy publicznej stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy, obliczonej zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 

publicznej udzielanej w różnych formach.  

13. W przypadku udzielania pomocy publicznej zgłaszanie faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego 

zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na 

Pośredniku Finansowym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z 

wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz.U. 2014 poz. 59 z późniejszymi zmianami).  

                                                                                                                                                                                                 
przypadku badanie statusu przedsiębiorstwa trzeba odnosić do konkretnej działalności danego podmiotu, który w pewnych sferach działalności 
może być uznawany za przedsiębiorstwo, natomiast w innych za podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, m.in.:  
1. W przypadku realizacji inwestycji przez podmioty mające status przedsiębiorcy, wsparcie w zakresie efektywności energetycznej, jak i w zakresie 
OZE, stanowi pomoc publiczną.  

2. W przypadku realizacji inwestycji przez wspólnoty mieszkaniowe pożyczka w zakresie efektywności energetycznej budynku może stanowić pomoc 
publiczną w przypadku jeżeli:  

- wspólnota mieszkaniowa w swych zasobach posiada lokale wykorzystywane przez nią komercyjnie;  

- jeden z właścicieli wyodrębnionego lokalu mieszkalnego prowadzi w nim działalność gospodarczą.  
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Rozdział 2. Obligatoryjne kryteria i zasady dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę 

i wydatkowania pożyczki  
1.  O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się Instytucje, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1.1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i 

restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 

31.07.2014 r.), (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o wsparcie);  

1.2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; 

1.3. nie znajdują się w trakcie likwidacji, postepowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem 

komisarycznym; 

1.4. nie są podmiotami karanymi na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub/i objętymi zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 

zm.);  

1.5. nie orzeczono w stosunku do nich zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie 

odrębnych przepisów takich jak: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. Dz. . 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);  

1.6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub 

wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji;  

1.7. nie podlegają wykluczeniu stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);  

1.8. nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego 

reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze 

majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie 

wpływać na prawidłową realizację Projektu oraz pożyczki.  

1.9. terminowo regulują zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

2. Zasady i wymogi stawiane Projektom 

Wsparciem mogą zostać objęte Projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru. 

2.2. Warunkiem wsparcia Projektu jest przeprowadzenie audytu energetycznego5, stanowiącego kompleksowy 

element Projektu: 

a. audytu energetycznego ex-ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego 

zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości 

opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych, 

b. audytu energetycznego ex-post, stanowiącego podstawę weryfikacji osiągnięcia celu Inwestycji w zakresie 

rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie określonym w audycie 

energetycznym ex-ante. 

                                                           
5 Audyt energetyczny – sporządzony zgodnie z zapisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 130,1529, z późn. zm).  
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Ww. audyty muszą zawierać wartości wskaźników (przed i po realizacji Inwestycji) określone w Karcie Audytu 

Energetycznego Budynku. 

2.3. Audyty energetyczne, o których mowa w ppkt 2.2. powyżej, muszą zostać przeprowadzone przez audytorów 

energetycznych, tj. ekspertów/wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w 

przeprowadzaniu audytów energetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 

marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego Dz. U. z 2009 r. poz. 346 z późn. zm.).  

3. Jeden Inwestor może otrzymać więcej, niż jedną pożyczkę.  
4. Pożyczki udzielane są po uzyskaniu pozytywnych wyników  

a. przeprowadzenia oceny zgodności zakresu rzeczowego wnioskowanego do finansowania przedsięwzięcia z 

zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym ex-ante; 

b. potwierdzenia, że Projekt jest uzasadniony ekonomicznie i społecznie, a w przypadku, gdy Projekt dotyczy 

budynków mieszkalnych przeciwdziała ubóstwu energetycznemu, tj. przyczynia się do zmniejszenia 

kosztów energii, zwiększa efektywność energetyczną domu i relatywnie dochód gospodarstwa 

domowego; 

c. dokonaniu oceny Projektu pod kątem efektywności kosztowej w powiązaniu z osiągniętymi efektami 

ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych; 

d. potwierdzenia, że Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku objętego 

Projektem o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową), w tym przy Projektach w kotły 

spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe o co najmniej 30%, z zastrzeżeniem, że istnieją 

szczególnie pilne potrzeby, wynikające z audytu energetycznego; 

e. weryfikacji zgodności Projektu z przepisami dotyczącymi spełnienia norm emisji zanieczyszczeń, 

wynikających z aktów wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (dotyczy wyłącznie projektów, której 

jako element inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła6); 

f. potwierdzenia, że w ramach inwestycji w indywidualne źródło ciepła wykorzystujące paliwa stałe 

zastosowano urządzenia grzewcze spełniające wymagana co najmniej 5 klasy według normy PN EN 303-

5:2012; 

g. potwierdzenia, że finansowane w ramach pożyczki urządzenia do ogrzewania charakteryzują się 

obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią; 

h. potwierdzenia, że w ramach inwestycji w zakresie ogrzewaczy i kotłów wykorzystujących paliwa stałe 

zastosowano najbardziej wydajne urządzenia grzewcze (w szczególności ogrzewacze pomieszczeń i 

ogrzewacze wielofunkcyjne oraz inne kotły i urządzenia do ogrzewania pomieszczeń); 

i. weryfikacji posiadanej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zakresu 

rzeczowego Projektu, określonego w audycie energetycznym ex-ante; 

j. przeprowadzonej analizy ekspertyzy ornitologicznej/inwentaryzacji przyrodniczej (w przypadku 

konieczności spełnienia wymogu sporządzenia tychże opracowań); 

k. weryfikacji wymaganych dokumentów składających się na „zezwolenie na Inwestycję” w rozumieniu 

dyrektywy OOŚ, tj. wszystkich decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego 

                                                           
6 Inwestycje w zakresie wymiany źródła ciepła noszą cechy Inwestycji o długotrwałym charakterze, stąd powinny być zgodne z przepisami unijnymi. 
Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla projektów 
związanych z energią 
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ostatnim etapem jest decyzja budowlana (pozwolenie na budowę lub decyzje o zezwoleniu na realizację 

inwestycji) lub ewentualnie inna z decyzji administracyjnych kończących przygotowanie procesu 

inwestycyjnego, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę. W szczególności ocenie podlega zgodność z Ustawą – Prawo budowlane oraz 

Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

l. weryfikacji zgodności planowanego do udzielenia wsparcia z zasadami udzielania pomocy publicznej; 

ł    przeprowadzeniu analizy spełnienia przez Pożyczkobiorcę wymogów formalno-prawnych, w szczególności 

oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, standardowo stosowanej przez ŁARR S.A.; 

m. ustanowieniu zabezpieczeń pożyczki, zgodnie z metodyką służącą do identyfikacji i oceny 

Pożyczkobiorców. 

5. Projekt realizowany w ramach pożyczki podlega monitoringowi, tj. Pożyczkobiorca  zobowiązany jest do 

przekazania wyczerpujących informacji dotyczących monitorowanych wskaźników, wskazanych przez ŁARR S.A. w 

Umowie Inwestycyjnej. 

6. Maksymalny termin na uruchomienie (wypłatę) pełnej kwoty pożyczki wynosi 180 dni licząc od dnia zawarcia 

Umowy inwestycyjnej pomiędzy ŁARR S.A. i Pożyczkobiorcą. 

7. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od daty 

uruchomienia (wypłaty) pełnej kwoty pożyczki 

8. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub 

dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego a także dowody zapłaty oraz dokumentacja 

fotograficzna przedmiotu Projektu. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób 

jednoznaczny potwierdzać, iż kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została 

udzielona. W przypadku płatności bezgotówkowych, muszą być one dokonywane z rachunku bankowego 

Pożyczkobiorcy. 

9. Po zakończeniu Projektu, ŁARR S.A. weryfikuje zaplanowany do osiągnięcia, w ramach Projektu, poziom wskaźnika 

„Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” (mierzony w tonach równoważnika CO2/rok). 

10. W celu potwierdzenia, że Projekt ma wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, tj. osiągnięty został zamierzony 

cel modernizacyjny (racjonalizacja zużycia, oszczędność energii i/lub wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii) w rok po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu ŁARR S.A. przeprowadzi ocenę energetyczną budynku 

na podstawie faktur za rzeczywiste zużycie energii (w oparciu o dane wyjściowe z audytu energetycznego 

budynku), które dostarczy Pożyczkobiorca, zgodnie z Umową inwestycyjną  

11. W celu potwierdzenie że Projekt ma wyraźny wpływ na środowisko tj. osiągnięty został zamierzony cel 

modernizacyjny (racjonalizacja zużycia, oszczędność energii i/lub wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii) Pożyczkobiorca dostarczy w terminie 7 dni po upływie roku, licząc od Terminu końcowego wydatkowania 

Pożyczki, dokumentów finansowych, tj. faktur za rzeczywiste zużycie energii za okres roku licząc od Terminu 

końcowego wydatkowania Pożyczki (w oparciu o dane wyjściowe z audytu energetycznego budynku).  

12. Inwestor dostarczy audyt energetyczny ex-post wraz z kartą audytu energetycznego, stanowiący podstawę 

weryfikacji przez LARR S.A. osiągnięcia celu Projektu w zakresie rzeczowym, w terminie maksymalnie do 90 dni 

licząc od Terminu końcowego wydatkowania Pożyczki, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

13. Na dzień podpisania umowy inwestycyjnej Projekt nie może zostać fizycznie zakończony lub w pełni wdrożony 

(oznacza to m.in., że Pożyczkobiorca nie dysponuje np. protokołem odbioru, pozwoleniem na użytkowanie itp., w 

odniesieniu do przedmiotu Projektu). Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na planowane wydatki, tzn. 

za kwalifikowane można uznać tylko takie wydatki w ramach Projektu, które będą zapłacone po dniu podpisania 

umowy inwestycyjnej. Dopuszcza się sytuację, w której Pożyczkobiorca zapłaci częściowo za przedmiot pożyczki 

przed dniem następującym po dniu podpisania umowy inwestycyjnej, jednak kosztem kwalifikowanym Projektu 

będzie tylko ta część wydatków, która będzie opłacona po dniu jej podpisania (w takiej sytuacji dla zaliczenia 
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przedmiotu Projektu w poczet kosztów kwalifikowanych, wymagane jest jednak przedstawienie dokumentów 

potwierdzających jego pełne opłacenie).   

 

Rozdział 3. Przeznaczenie finansowania  
 

1. W ramach Projektu finansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej 

modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej wraz 

z wymianą wyposażenia tych obiektów  na energooszczędne. 

2. Wspierane mogą być inwestycje w instalacje o jak najmniejszej emisji CO2/rok, PM 10, oraz innych zanieczyszczeń 

powietrza, a wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2/rok w odniesieniu do istniejących instalacji 

(o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) 

3. Inwestycje w indywidualne źródło ciepła może zostać sfinansowana w ramach pożyczki jedynie w przypadku, gdy 

podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.  

4. Warunkiem wsparcia Projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej budynków jest zastosowanie 

indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu, z zastrzeżeniem pkt. 18 poniżej. Dodatkowo – jeśli 

wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego – obowiązkowa jest instalacja termostatów i zaworów pod 

pionowych.  

5. Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione lub 

gdy budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia.  

6. W ramach przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej, wyłącznie jako element Projektu 

możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii7, wymiana źródła ciepła opartego na paliwach 

konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź przyłącza sieciowe oraz 

najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne, 

7. Pożyczka może być udzielona na przedsięwzięcie będące kontynuacją uprzednio zrealizowanej inwestycji 

związanej z podniesieniem efektywności energetycznej budynku, tj. projekty stanowiące uzupełnienie 

inwestycji wymagających kontynuacji, których celem będzie zrealizowanie zaplanowanych działań wynikających z 

audytu energetycznego z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej. W przypadku kontynuacji inwestycji Pożyczkobiorca 

zobowiązany jest opracować nowy audyt lub zaktualizować posiadany audyt energetyczny, o którym mowa 

w Rozdziale 2 ppkt 2.2.a 

8. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną danego budynku powinna 

wynikać z audytu energetycznego załączonego do wniosku i prowadzić do redukcji zużycia energii co najmniej o 

25% z zastrzeżeniem pkt. 23 poniżej. Koszty kwalifikowane muszą bezpośrednio wynikać z audytu i muszą być 

niezbędne do osiągnięcia zakładanego poziomu poprawy efektywności energetycznej.  

9. Przykłady kosztów kwalifikowanych: 

a. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do 

ewidencji środków trwałych Pożyczkobiorcy, niezbędnych do realizacji Projektu oraz powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie; 

b. zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji energetycznej budynków; 

c. zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych 

bezpośrednio związanych z przedmiotem Projektu; 

d. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty 

techniczne, niezbędne do realizacji Projektu, w tym koszt sporządzania audytu energetycznego. 

10. Wspierane Projekty będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie 

skwantyfikowanych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych 

                                                           
7 Definicja „odnawialnego źródła energii” oraz rodzaje odnawialnych źródeł energii, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zgodne z 
przepisami art. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. 2015 poz. 478). 



 

 
PT.W1. Regulamin Funduszu Termomodernizacyjnego (Pożyczka Termomodernizacyjna) – obowiązuje od 12.04.2018 r. 

  

 
 

 
8/15 

źródeł energii. Za wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, zostaną uznane inwestycje, które o co najmniej 25% 

ograniczą zużycie energii, w tym przy inwestycjach w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe o co 

najmniej 30%, z zastrzeżeniem, że istnieją szczególnie pilne potrzeby, wynikające z audytu energetycznego. 

11. Projekty, na które zostały udzielone pożyczki realizowane będą zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. 

Koncepcja uniwersalnego projektowania polega na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w 

taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Wszystkie produkty 

projektów realizowanych z funduszy unijnych (produkty, towary, usługi, infrastruktura) powinny być dostępne dla 

wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

12. Jeżeli dla realizacji danego Projektu niezbędne jest posiadanie odpowiednich pozwoleń, zgód, decyzji 

administracyjnych itp., ŁARR S.A. ma prawo wymagać ich przedłożenia na etapie oceny wniosku o udzielenie 

pożyczki. Możliwość realizacji inwestycji budowlanej musi być potwierdzona ostateczną decyzją udzielającą 

pozwolenia na budowę, jeżeli takie jest wymagane w przypadku danej inwestycji. Pozwolenie musi być złożone 

wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki.  

13. Jeżeli Pożyczkobiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, kwalifikowane koszty Projektu mogą 

być rozliczane w wartościach brutto.  

14. W przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia 

pożyczki są one przeliczane na PLN według kursu faktycznie zastosowanego w tym dniu, wynikającego 

z charakteru operacji – w przypadku kupna walut oraz zapłaty zobowiązań; albo średniego ogłoszonego dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty zobowiązań, jeżeli 

nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa wcześniej.  

 

Rozdział 4. Ograniczenia w finansowaniu 
 

1. Środki pożyczki nie mogą być przeznaczone na: 

a. refinansowanie inwestycji, które na dzień podpisania umowy inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni wdrożone; 

b. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; 

c. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy; 

d. zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych. 

2. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność 

energii końcowej) poniżej 25%, a w przypadku Inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 

gazowe poniżej 30%. 

3. Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania Inwestycji, zgodnie z 

zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 

2014-2020. 

4. W ramach pożyczki nie można sfinansować Inwestycji dotyczących m.in.: 

a. budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe oraz budynków 

będących własnością podmiotów podległych pod organy administracji rządowej, bądź dla których 

administracja rządowa jest organem założycielskim; 

b. ogrzewania węglowego (w tym w zakresie pieców, kotłów węglowych); 

c. zakupu i montażu instalacji telefonicznej; 

d. transportu i unieszkodliwiania azbestu usuniętego z termomodernizowanego budynku (jeśli dotyczy); 

e. zagospodarowania terenu wokół budynku; 

f. zakupu, dostawy i montażu rolet ( w tym rolet ppoż.); 
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g. wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości; 

h. zakupu urządzeń RTV i AGD; 

i. zakupu i montażu sieci internetowej; 

j. termomodernizacji budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który 

uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią. 

5. Nie przewiduje się wsparcia termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanej przez 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w ramach projektów wynikających ze Strategii ZIT wskazanych w 

Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego. W obszarze ochrony zdrowia, Projekty mogą dotyczyć 

jedynie obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych8, 

opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

6. ŁARR S.A. ma prawo odmówić udzielenia pożyczki jeżeli realizacja przedmiotu Projektu przez Inwestora 

ubiegającego się o pożyczkę jest warunkowa, np. uwarunkowane wygraniem przetargu.  

 

Rozdział 5. Wysokość i oprocentowanie pożyczki 
 

1. Wysokość jednostkowej pożyczki może wynosić od 100.000,00 zł do 3.650.000,00 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może 

w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach 

Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o 

obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie- www.larr.lodz.pl.  

2. Pożyczki udzielane na zasadach preferencyjnych, oprocentowane będą nie wyżej, niż:  

a. 0,5% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość 

osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,  

b. 0,25% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość 

osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%;  

c. 0,15% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość 

osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 60%, 

3. Wszelkie czynności dokonywane przez ŁARR S.A. na etapie udzielenia i obsługi pożyczki, w tym monitorowania, 

rozliczenia i spłaty, nie generują dodatkowych kosztów po stronie Pożyczkobiorcy. Powyższe nie dotyczy odrębnie 

uregulowanych czynności windykacyjnych. 

4. Wysokość oprocentowania określona w pkt. 2 nie dotyczy sytuacji, kiedy Pożyczkobiorca nie zrealizował 

zobowiązań wynikających z Umowy inwestycyjnej, co w myśl tej umowy skutkuje naliczeniem odsetek 

ustawowych. W przypadku postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności nalicza się odsetki 

ustawowe za opóźnienie; w przypadku restrukturyzacji pożyczki zostaje ona oprocentowana w wysokości połowy 

odsetek ustawowych za opóźnienie. Szczegółowy tryb i warunki oprocentowania pożyczki określa Umowa 

inwestycyjna, której wzór jest publikowany na stronie www.larr.lodz.pl.  

5. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 180 miesięcy, licząc od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pełnej 

kwoty pożyczki, przy czym spłata każdej kolejnej raty będzie przypadała na 30 dzień każdego kolejnego miesiąca, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pożyczki.  

6. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 18 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Karencja nie 

wydłuża okresu spłaty pożyczki. 

7. W związku z udzieleniem Jednostkowej PT nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich 

udostępnieniem i obsługą, z zastrzeżeniem ppkt 11. poniżej.  

8. Dopuszcza się możliwość pobierania kar od Ostatecznych Odbiorców za niewykonanie postanowień Umowy 

Inwestycyjnej. 

                                                           
8 Definicja „odnawialnego źródła energii” oraz rodzaje odnawialnych źródeł energii, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zgodne z 
przepisami art. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. 2015 poz. 478). 

http://www.larr.lodz.pl/
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9. ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może uwarunkować udzielenie pożyczki, od 

krótszego niż wnioskowany okresu spłaty pożyczki, w szczególności kierując się ekonomiczną trwałością Projektu 

lub jego ryzykiem finansowym.  

10. ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się 

dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub 

ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu.   

 

Rozdział 6. Ponoszenie wydatków w ramach Projektu 
 

Ponoszenie wydatków w ramach Projektu następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju 

i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.;  

 

Rozdział 7. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki 
 

1. W celu prawidłowego przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki Inwestor powinien dokładnie zapoznać się 

z Regulaminem i innymi dokumentami dostępnymi w siedzibie ŁARR S.A. a także na stronie internetowej pod 

adresem: www.larr.lodz.pl. 

2. Wszelkie ewentualne koszty przygotowania Wniosku ponosi Inwestor. 

3. Wniosek o udzielenie pożyczki składa się w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁARR 

S.A., przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi, w chwili wpływu podlega on rejestracji. 

4. Wniosek o udzielenie pożyczki podlega ocenie formalnej i merytorycznej, które mogą być prowadzone 

równolegle. Aby wniosek o udzielenie pożyczki można było uznać za poprawny pod względem formalnym musi on 

spełniać kryteria określone w Liście kontrolnej spełniania wymogów formalnych, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku braków w dokumentacji bądź uchybień formalnych, ŁARR S.A. może wezwać Inwestora do złożenia 

korekt formalnych, pod rygorem odstąpienia od dalszej oceny wniosku o udzielenie pożyczki. ŁARR S.A. może 

odstąpić od dalszej oceny, jeżeli od dnia wystosowania wezwania upłynęło bezskutecznie więcej niż 5 dni 

roboczych. Wezwanie jest przesyłane na adres poczty elektronicznej Inwestora, wskazany we wniosku 

o udzielenie pożyczki.    

6. Dopuszcza się dokonanie korekt formalnych poprzez odręczne poprawki zapisów na złożonych dokumentach 

(każde skreślenie bądź dopisek powinny być opatrzone datą i parafką osoby upoważnionej do reprezentacji 

Pożyczkobiorcy, każde skreślenie powinno umożliwiać odczytanie skreślonych zapisów), złożenie poprawionych 

dokumentów raz jeszcze (w całości bądź tylko w części wymagającej poprawek), złożenie brakujących 

dokumentów. Uzupełnienia dokonuje się bezpośrednio w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora 

Publicznego (DDdBiSP) ŁARR S.A., bądź poprzez przesłanie skanów dokumentów na adres poczty elektronicznej 

pracownika DDdBiSP, który wystosował wezwanie do złożenia korekt formalnych. W przypadku złożenia korekt za 

pomocą poczty elektronicznej, wydrukowane skany dokumentów muszą zostać podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Pożyczkobiorcy, najpóźniej w dniu podpisania Umowy inwestycyjnej. Formę, 

w jakiej należy dokonać korekt określi w każdym przypadku ŁARR S.A. 

7. W ramach oceny merytorycznej wniosku o udzielenie pożyczki, ŁARR S.A. może wystąpić do Inwestora 

o udzielenie odpowiedzi na pytania, złożenie uzupełniających dokumentów bądź wyjaśnień, pod rygorem 

odstąpienia od dalszej oceny wniosku o udzielenie pożyczki (ŁARR S.A. może odstąpić od dalszej oceny, jeżeli od 

dnia wystosowania wezwania upłynęło bezskutecznie więcej niż 5 dni roboczych). Wezwanie jest przesyłane na 

adres poczty elektronicznej Inwestora, wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki. W szczególności, ŁARR S.A. ma 

http://www.larr.pl/
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prawo wezwać Inwestora do przedstawienia sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata i zakończone kwartały 

roku bieżącego oraz innych informacji o sytuacji finansowo-prawnej Inwestora powiązanego bądź mającego 

znaczący wpływ na działalność Inwestora wnioskującego o pożyczkę.  

8. Wniosek o udzielenie pożyczki podlega rozpatrzeniu w orientacyjnym terminie 40 dni od daty jego złożenia, 

zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału. Decyzja o przyznaniu pożyczki pozostaje w wyłącznej gestii ŁARR S.A.  

9. ŁARR S.A. przed podjęciem decyzji o przyznaniu pożyczki ma prawo dokonać wizyty u Inwestora, w terminie z nim 

uzgodnionym oraz w jego obecności, mającej na celu potwierdzenie zapisów zawartych we wniosku o udzielenie 

pożyczki.    

10. ŁARR S.A. może odstąpić od oceny wniosku o udzielenie pożyczki, w trybie określonym w pkt. 7 niniejszego 

rozdziału, w przypadku nie przedstawienia przez Inwestora propozycji zabezpieczenia pożyczki, które może zostać 

zaakceptowane przez ŁARR S.A. Na etapie oceny wniosku o udzielenie pożyczki ŁARR S.A. może wymagać 

przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę wartości proponowanego zabezpieczenia.  

11. ŁARR S.A. informuje o decyzji w sprawie pożyczki w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, w danych do kontaktów. Informacja o przyznaniu bądź odmowie 

przyznania pożyczki wysyłana jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu podjęcia decyzji.   

12. Decyzja ŁARR S.A. odnośnie przyznania bądź odmowy przyznania pożyczki jest ostateczna i kończy postępowanie 

w danej sprawie.  

13. ŁARR S.A. udziela pożyczek na podstawie niniejszego Regulaminu do momentu wyczerpania limitu środków na 

pożyczki w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem.  

14. ŁARR S.A. zastrzega możliwość zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie i wzorca Umowy 

inwestycyjnej..  

15. Wszelką korespondencję wysłaną na adres poczty elektronicznej Inwestora, wskazany we wniosku o udzielenie 

pożyczki uznaje się za skutecznie doręczoną w dniu nadania. 

 

Rozdział 8. Zasady udzielania pożyczki 
 

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę, ŁARR S.A. podpisuje z Inwestorem Umowę inwestycyjną.  

2. Jeżeli Inwestor nie podpisze Umowy inwestycyjnej w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu 

pożyczki, decyzja ŁARR S.A. o przyznaniu pożyczki przestaje obowiązywać, o czym ŁARR S.A. nie musi informować 

odrębnym pismem. ŁARR S.A. zastrzega, że może skrócić ten termin, o czym poinformuje w piśmie 

zawiadamiającym o przyznaniu pożyczki.    

3. ŁARR S.A. może odmówić podpisania Umowy inwestycyjnej, pomimo wcześniejszej pozytywnej decyzji o 

przyznaniu pożyczki, jeżeli uzna, że na podstawie powziętych po podjęciu decyzji informacji o sytuacji prawnej lub 

faktycznej Inwestora, bądź sytuacji prawnej lub faktycznej innych czynników związanych z pożyczką, np. 

przedmiotu pożyczki, rynku na którym działa lub planuje działać Inwestor, proponowanego zabezpieczenia 

pożyczki, i innych, ryzyko finansowe pożyczki jest zbyt duże, lub udzielenie pożyczki nie jest uzasadnione z punktu 

widzenia ekonomicznego lub celów funkcjonowania Funduszu.    

4. Umowa inwestycyjna określa między innymi: 

a. kwotę oraz wysokość oprocentowania pożyczki, 

b. sposób zabezpieczenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami, 

c. zobowiązania Pożyczkobiorcy związane z realizacją Projektu oraz otrzymaniem wsparcia ze środków 

publicznych, 

d. okres i harmonogram spłaty pożyczki. 

5. Wzór umowy inwestycyjnej jest dostępny w ŁARR  S.A. i na stronie internetowej www.larr.lodz.pl. 

6. Przy podpisywaniu umowy inwestycyjnej Inwestor, bądź osoba która go reprezentuje, musi okazać ważny 

dokument tożsamości.  

http://www.larr.lodz.pl/
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7. Warunkiem uruchomienia (wypłaty) pożyczki na rachunek bankowy Inwestora jest m.in. złożenie Wniosku 

o wypłatę pożyczki, na formularzu opublikowanym na stronie www.larr.lodz.pl, ustanowienie zabezpieczeń 

pożyczki, zgodnie z umową inwestycyjną. ŁARR S.A. ma prawo, w przypadku poszczególnej pożyczki uzależnienia 

jej uruchomienia (wypłaty) od poniesienia przez Pożyczkobiorcę części wydatków w ramach Projektu, a także od 

spełnienia innych wymogów, które zostaną określone w umowie inwestycyjnej.  

8. Inwestor zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki. Forma zabezpieczenia spłaty Pożyczki 

uzależniona jest od charakteru Projektu. Inwestor składając wniosek proponuje formę zabezpieczenia spośród 

poniższego katalogu:  

a. weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy, pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego jako 

zabezpieczenie standardowe oraz inne zabezpieczenie, zaproponowane i zaakceptowane przez Komitet 

Inwestycyjny, np.:  

b. przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem Projektu;  

c. przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy;  

d. inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny 

wniosku o pożyczkę (np.: hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, przelew (cesja) wierzytelności z 

umowy najmu lub innych umów, przeniesienie środków pieniężnych na własność ŁARR S.A. (kaucja), 

gwarancja bankowa, poręczenie jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

(w trybie aktu notarialnego).  

9. Forma prawnego zabezpieczenia spłaty Pożyczki powinna być dostosowana do charakteru finansowanego 

Projektu oraz działalności Pożyczkobiorcy.  

10. Z zastrzeżeniem ust. 11, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym prawnym 

zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną 

kontrasygnatą skarbnika.  

11. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki jest obowiązkowe i stanowi warunek udzielenia pożyczki.  

12. ŁARR S.A. ma prawo wymagać dokumentów potwierdzających stan prawny oraz faktyczny proponowanego 

przedmiotu zabezpieczenia oraz dokumentów potwierdzających jego wartość. Koszty przedłożenia tego typu 

dokumentów obciążają Wnioskodawcę. ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania zaproponowanego 

zabezpieczenia oraz dokumentów opisujących wartość przedmiotu zabezpieczenia. 

13. Akceptując zaproponowane przez Wnioskodawcę zabezpieczenie pożyczki, ŁARR S.A. uwzględnia przede 

wszystkim czynniki związane z oceną ryzyka finansowego konkretnej pożyczki, wartością zaproponowanego 

przedmiotu zabezpieczenia i jego zbywalnością. 

14. Nieruchomości bądź ruchomości przyjmowane na zabezpieczenie powinny być ubezpieczone co najmniej 

na wartość kwoty pożyczki, którą zabezpieczają wraz z odsetkami i innymi kosztami (ŁARR S.A. ma prawo 

wymagać podniesienia wartości ubezpieczenia, jeżeli uzna, że nie jest ona adekwatna do wartości zobowiązań 

Pożyczkobiorcy, które zabezpiecza ubezpieczona nieruchomość);  

15. Standardowy zakres ubezpieczenia wymaganego przez ŁARR S.A. obejmuje ubezpieczenie od ognia bądź innych 

zdarzeń losowych; jeżeli natomiast wymaga tego specyfika przedmiotu zabezpieczającego pożyczkę, ŁARR S.A. ma 

prawo wymagać rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o inne ryzyka, np. kradzież.   

16. W przypadku nie przedłożenia przez Inwestora dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, 

określonych w umowie inwestycyjnej oraz innych określonych w umowie inwestycyjnej dokumentów 

potwierdzających wypełnienie innych zobowiązań koniecznych do uruchomienia pożyczki w terminie 90 dni od 

daty podpisania Umowy, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę pożyczki w terminie 180 dni od 

podpisania Umowy. 

17. W przypadku nie przedłożenia przez Inwestora wniosku o wypłatę pożyczki wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wypełnienie, określonych w umowie pożyczki zobowiązań koniecznych do uruchomienia 

(wypłaty) pożyczki w ciągu 150 dni od daty podpisania umowy pożyczki, ŁARR S.A. ma prawo odstąpić od umowy. 

http://www.larr.lodz.pl/
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Skutek taki następuje również wtedy, kiedy przedłożone dokumenty zawierają braki/ wady formalno-prawne i nie 

zostały skorygowane w przeciągu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.    

18. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zakończenia Projektu, prawidłowego wydatkowania środków z pożyczki 

oraz złożenia rozliczenia w terminie 180 dni, licząc od dnia wypłaty całej przyznanej kwoty pożyczki przez 

ŁARR S.A. (Termin końcowy wydatkowania Pożyczki); w przypadku nie złożenia rozliczenia we wskazanym 

terminie, ŁARR S.A. zastosuje sankcje przewidziane w umowie inwestycyjnej. W drodze wyjątku od zasady 

opisanej w zdaniu poprzednim, w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy – złożony przed 

zawarciem umowy inwestycyjnej, w uzasadnionych przypadkach i w szczególności ze względu na charakter 

Projektu, termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu. Wydłużenie terminu jest możliwe jeśli z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego zawartego we wniosku o udzielenie pożyczki wynika, iż płatności z tytułu 

zakupów/dostaw lub usług następuje etapami, a terminy tych płatności wynoszą powyżej 180 dni od dnia wypłaty 

pełnej kwoty pożyczki.  
 

Rozdział 9. Uwagi końcowe 
 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie przepisów prawa krajowego oraz unijnego, a także Umowy 

Operacyjnej. Zmiany w przepisach prawa dotyczące zasad udzielania wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych 

i Inwestycyjnych, mogą powodować odpowiednie zmiany w przedmiotowym dokumencie oraz generować konieczność 

przez Pożyczkobiorców dodatkowych dokumentów. W przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami prawa 

a Regulaminem Funduszu Pożyczkowego wyższość mają przepisy prawa. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do 

wniosków pożyczkowych złożonych od dnia jego wejścia w życie tj. 11.04.2018 r. i umów podpisanych na ich 

podstawie. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie: 

1. Przepisy unijne, w tym: 

a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 

320.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1303/2013” lub „Rozporządzeniem Ogólnym”;  

b. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. L 138 z 13.5.2014, s. 5 z późn.zm.), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem 480/2014” lub „Rozporządzeniem Delegowanym”;  

c. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie 

szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, 

przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań 
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informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania 

danych (Dz.U. UE.L.2014.223.7), zwanego dalej „Rozporządzeniem 821/2014”;  

d. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26.6.2014, s.1), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem 651/2014”;  

e. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1);  

f. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 488);  

g. Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 

dyskontowych (C 14 z 19.1.2008);  

h. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. UE.L. 298 z 26.10.2012), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem 966/2012”;  

i. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 

ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana 

Dyrektywą ErP;  

j. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

efektywności energetycznej;  

2. Przepisy krajowe, w tym: 

d. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1460), 

zwanej dalej „Ustawą Wdrożeniową”;  

e. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z 

późn. zm.), zwanej dalej „Ufp”;  

f. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 

1579), zwanej dalej „Ustawą Pzp”;  

g. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.);  

h. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 

922), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”; 

i. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.);  

j. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 831);  

k. Ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.); 

l. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 

a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 Nr 43 

poz.346 z późn. zm.);  

m. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1363);  

n. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  
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o. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 

nieprawidłowo poniesionych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach 

programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 20 

lipca 2015 r.;  

p. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.;  

q. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i 

przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.;  

r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego 

dalej „RPO WŁ 2014-2020”;  

s. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki  

2. Lista kontrolna spełniania wymogów formalnych 

3. Karta produktu stanowiąca załącznik do Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. i Menadżerem 

 

 

 

 

 

 

    

Agnieszka First Przemysław Andrzejak  

 

 

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu    

     

Łódź, dnia 12.04.2018 roku  

 


