Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r.

Procedura wyboru banków do obsługi środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach,
udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2017
I.

Postanowienia ogólne.
1. Procedura określa tryb postępowania, którego celem jest wybór jednego lub kilku
banków, w sposób zapewniający poszanowanie zasady przejrzystości i równego
traktowania podmiotów, zgodnie z art. 411 ust. 10a. Ustawy Prawo ochrony środowiska1
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
2. Z wybranymi bankami zostaną zawarte Umowy Współpracy, regulujące obsługę środków
udostępnionych przez Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(dalej - Fundusz) z przeznaczeniem na udzielanie Kredytów wraz z Dotacją, w ramach
bankowej linii kredytowej LKD_2017. Wzór Umowy Współpracy stanowi Załącznik nr 1
do niniejszej Procedury.
3. W ramach środków uruchamianych w bankowej linii kredytowej o symbolu LKD_2017,
Fundusz przeznaczy do podziału kwotę 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie
kredytów oraz kwotę 1.600.000,00 zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie
kredytu.
4. Banki mogą zawierać umowy kredytowe do wyczerpania środków Funduszu,
udostępnionych na mocy zawartej z Funduszem Umowy Współpracy, jednak nie dłużej
niż 24 miesiące od dnia jej zawarcia.
5. Środki na udzielanie Kredytów wraz z Dotacją zostaną przeznaczone na dofinansowania
zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowych
oczyszczalni ścieków i podłączeń do kanalizacji.
6. Kredyty wraz z Dotacją, ze środków udostępnionych przez Fundusz na mocy
Umowy Współpracy, będą udzielane przez bank na dofinansowanie zadań realizowanych
na obszarze województwa śląskiego.
7. Parametry zadań kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania, w ramach bankowych
linii kredytowych, określa „Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych i dotacji
w ramach bankowej linii kredytowej o symbolu LKD_2017” (dalej: Regulamin) stanowiący
Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

1

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.519 z późn. zm.
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II. Podstawowe pojęcia i zasady udzielania przez bank dofinansowania ze środków
udostępnionych przez Fundusz:
1. Forma dofinansowania

- Kredyt wraz z Dotacją.

2. Kredytobiorca
- osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa
ubiegająca się o dofinansowanie, która złożyła w banku Wniosek o udzielenie
dofinansowania w formie Kredytu wraz z Dotacją.
3. Podstawa dofinansowania
- nakłady inwestycyjne brutto, związane z realizacją
zadań, o których mowa w Regulaminie, niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego.
4. Wysokość kredytu
niż 300.000,00 zł.

- do 75 % nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej

5. Wysokość dotacji

- 20 % prawidłowo rozliczonego kredytu,

6. Kredyt oraz Dotacja będą wypłacane po prawidłowym rozliczeniu końcowym zadania.
7. Oprocentowanie kredytu
- kwota Kredytu z Dotacją podlega oprocentowaniu
według zmiennej stawki oprocentowania, której stopa stanowi sumę stawki bazowej,
jaką jest WIBOR 3M oraz, stałej w okresie kredytowania, marży i wynosi maksymalnie:
a. dla okresu kredytowania do 6 lat
WIBOR 3M + 4,0 p.p.
b. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat
WIBOR 3M + 4,5 p.p.
8. Bank będzie pobierać od każdego Kredytobiorcy odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia
wg zmiennej stopy procentowej, o której mowa w punkcie 6. powyżej, raz w miesiącu.
Pobrane odsetki stanowić będą wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Współpracy
dla Funduszu i dla banku, odpowiednio:
a. 1,50 p.p. bank będzie przekazywał Funduszowi, jako wynagrodzenie z tytułu
udostępnienia środków,
b. pozostała część naliczonych odsetek tj. różnica pomiędzy oprocentowaniem
kredytu, o którym mowa w punkcie 6. powyżej, a wynagrodzeniem Funduszu,
o którym mowa powyżej – to należne Bankowi wynagrodzenie, z tytułu
realizacji Umowy Współpracy.
9. Prowizja przygotowawcza banku - jednorazowa opłata pobierana przez bank,
w wysokości do 2,5 % od kwoty kredytu przyznanego Kredytobiorcy ze środków
udostępnionych przez Fundusz.
10. Maksymalny okres finansowania
- do 10 lat, w tym okres karencji w spłacie, nie dłuższy
niż 12 miesięcy. Terminy liczone są od daty zakończenia zadania.
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11. Prawne zabezpieczenie kredytu ustala bank w ramach powszechnie stosowanych przez
siebie form zabezpieczeń.
12. Bank ponosi ryzyko z tytułu udzielenia dofinansowania i prowadzi windykację.

III. Nabór wniosków dla banków
1. Banki składają w siedzibie Funduszu Wnioski o udostępnienie środków z przeznaczeniem
na udzielanie kredytów wraz z dotacją. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3
do niniejszej procedury i jest publikowany na stronie internetowej Funduszu
www.wfosigw.katowice.pl
2. Dopuszcza się składanie Wniosków o udostępnienie środków z przeznaczeniem
na udzielanie kredytów wraz z dotacją, przez grupy banków np. konsorcja, zrzeszenia.
3. Wnioski będą przyjmowane począwszy od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia
2017 r.
4. Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Funduszu,
do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub przesłać na adres:

od

poniedziałku

WFOŚiGW w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19,
40-035 Katowice
z dopiskiem: Linia kredytowa LKD_ 2017
5.

Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień potwierdzenia wpływu dokumentów
przez kancelarię Funduszu. Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym
mowa w punktach 3. i 4. nie będą rozpatrywane. Fundusz nie przewiduje możliwości
przywrócenia terminu do złożenia wniosku.

6.

Prawidłowo złożone wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków w złożonych Wnioskach
o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych
wraz z dotacją, Fundusz wyznaczy bankowi nieprzekraczalny termin ich uzupełnienia
bądź złożenia wyjaśnień. Postanowienia pkt 4. i pkt 5. stosuje się odpowiednio.

7.

Wyniki naboru zostaną
www.wfosigw.katowice.pl

8.

Informacje dodatkowe można
lub adresem e-mailowym:

ogłoszone

uzyskać

na

pod

stronie

internetowej

telefonem

nr

Funduszu

32-60-32-351/310

a.waliczek@wfosigw.katowice.pl, b.lapuszynska@wfosigw.katowice.pl.
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Pliki do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl :
Załącznik nr 1

Wzór Umowy Współpracy na obsługę bankowej linii kredytowej
z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją.

Załącznik nr 2

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych wraz z dotacją
w ramach bankowej linii kredytowej o symbolu LKD_2017”.

Załącznik nr 3

Wniosek o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie
Kredytów wraz z dotacją.

IV. Warunki, jakie muszą spełniać banki i sposób ich oceny.
A. Warunki konieczne:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, w tym, w szczególności
uprawnienia do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki
powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Bank celem udokumentowania
posiadanych uprawnień przedłoży zezwolenie na działalność, do której jest upoważniony
przez Komisję Nadzoru Finansowego – podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
roku Prawo bankowe2 lub równoważne dokumenty dla podmiotów utworzonych
przed dniem pierwszego stycznia 2008 r., lub inny odpowiedni dokument potwierdzający
posiadanie wskazanych uprawnień.
W przypadku, gdy Wniosek o udostępnienie środków jest składany przez grupę banków,
wymienione dokumenty musi złożyć każdy z banków.
2. Wykazanie się łącznym współczynnikiem kapitałowym, o którym mowa w art. 92
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 575/2013, na poziomie nie mniejszym
niż 12,00 %.
W tym celu bank złoży uwierzytelnioną kopię sprawozdania finansowego wraz z opinią
biegłego w części, z której wynika osiągnięty przez bank współczynnik wypłacalności
na koniec 2016 roku.
3. Dysponowanie, w granicach administracyjnych województwa śląskiego siecią placówek
obejmującą, co najmniej 8 placówek przygotowanych do udzielania kredytów i dotacji.
W celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu bank złoży wykaz, zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do Wniosku o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów
wraz z dotacją.

2

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm
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B. Warunki dodatkowe:
1. Doświadczenie banku w udzielaniu dofinansowania na realizację zadań proekologicznych
w ostatnich pięciu latach. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, bank przedstawi
wykaz usług dotychczas realizowanych (w tym kredytów spłaconych lub będących
w spłacie) w ilości minimum 20, w łącznej kwocie, co najmniej 150.000,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Wniosku o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie
kredytów wraz z dotacją.
2. Dysponowanie przez bank potencjałem kadrowym z odpowiednimi kwalifikacjami
zapewniającymi należyte wykonanie umowy tj. dysponowanie, co najmniej pięcioma
osobami posiadającymi minimum półtoraroczne doświadczenie w ocenie efektów
ekologicznych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku bank złoży wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi wraz z informacjami na temat
posiadanych przez nie kwalifikacji i doświadczenia, które są niezbędne do wykonywania
usługi, sporządzony z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do Wniosku o udostępnienie
środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów wraz z dotacją.

C. Opis oceny spełniania warunków
1.
2.
3.
4.

5.

Banki niespełniające warunków koniecznych, o których mowa w części A, zostaną
wykluczone z udziału w procedurze.
O wyborze banku będzie decydowała liczba punktów uzyskanych za spełnienie przez
bank warunków dodatkowych, o których mowa w części B.
Preferowane będą banki, które uzyskały największą łączną liczbę punków.
Punktacja za spełnienie warunku dodatkowego B.1., zależy od ilości, wykazanych
w Załączniku nr 2 do Wniosku o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie
kredytów wraz z dotacją, zrealizowanych usług i tak:
a) 20 zrealizowanych usług
- 1 punkt
b) 21-30 zrealizowanych usług
- 2 punkty
c) 31-40 zrealizowanych usług
- 3 punkty
oraz dodatkowo
d) za każde 10 zrealizowanych usług, powyżej 40
dodatkowo 1 punkt.
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania nie może przekroczyć 25 punktów.
Punktacja za spełnienie warunku dodatkowego B.2., zależy od wykazanej przez bank,
w Załączniku nr 3 do Wniosku o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie
kredytów wraz z dotacją, liczby pracowników posiadających, co najmniej półtoraroczne
doświadczenie w ocenie efektów ekologicznych i tak:
a) 5
osób z udokumentowanym doświadczeniem
- 1 punkt
b) 6 do 8
osób z udokumentowanym doświadczeniem
- 2 punkty
c) 9 do 11
osób z udokumentowanym doświadczeniem
- 3 punkty
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oraz dodatkowo
d) za każde 3 osoby powyżej 12
- dodatkowo 1 punkt.
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania nie może przekroczyć 10 punktów.

V. Zawieranie umów z wybranymi bankami.
1. Umowy Współpracy zawarte zostaną z maksymalnie trzema bankami, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów.
2. Decyzja Funduszu w sprawie wyboru banków jest ostateczna i nie przysługuje od niej
możliwość odwołania.
3. Umowa Współpracy szczegółowo reguluje prawa i obowiązki Stron w ramach współpracy
przy udzielaniu Kredytów z Dotacją, ze środków udostępnionych przez Fundusz,
w tym w szczególności tryb i termin przekazywania bankom środków finansowych.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Fundusz wymaga, aby środki przyznane na udzielenie kredytów preferencyjnych
wraz z dotacją, zostały całkowicie rozdysponowane przez bank, poprzez zawarcie umów
kredytowych z Kredytobiorcami aż do wyczerpania środków Funduszu, jednak nie dłużej
niż w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy Współpracy z Funduszem.
2. Kwota przeznaczona do podziału zostanie rozdzielona równo, pomiędzy banki
zakwalifikowane do podziału zgodnie z niniejszą procedurą.
3. W przypadku nierozdysponowania środków, przez banki zakwalifikowane do podziału,
Fundusz może:
a) powtarzać procedurę naboru aż do całkowitego wyczerpania limitu środków
lub
b) na uzasadniony wniosek banku, związanego z Funduszem Umową Współpracy,
zwiększyć kwotę środków na Kredyty wraz z Dotacją bez ogłaszania dodatkowego
naboru wniosków. Warunkiem zwiększenia kwoty środków jest wykorzystanie
przez bank, co najmniej 80,00 % limitu przyznanego na udzielenie Kredytów
wraz z Dotacją w oparciu o Umowę Współpracy.
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