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Wartość projektu: 15 000 000 zł

Województwa: Małopolskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Opolskie i 
Śląskie

Maks. wysokość pożyczki: 2 mln zł

Maks. okres spłaty: 20 lat

Karencja: maks. 6 miesięcy

Możliwe uzyskanie umorzenie do 40% kapitału

Oprocentowanie: 0,15 %

Możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej 
przez platformę ePUAP

Dokumenty dostępna na: https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/fundusz-
dostepnosci/

Pożyczka „uzupełniająca” do pożyczek na Efektywność Energetyczną i 
Rewitalizację

WARUNKI

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/fundusz-dostepnosci/


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne 
jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; 

 spółdzielnie mieszkaniowe; 

wspólnoty mieszkaniowe; 

 towarzystwa budownictwa społecznego; 

 podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym 
jednostki od nich zależne; 

 spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego; 

 inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną; 

 podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki; 

 instytucje kultury; 

 osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.

DLA KOGO ?



 obligatoryjnie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 pełnomocnictwa do rachunków bankowych

 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości

 cesja należności z tyt. wpłat na fundusz remontowy i eksploatacyjny

 hipoteka na nieruchomości, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

 przelew (cesja) wierzytelności z umów najmu

 przeniesienie środków pieniężnych na własność Pośrednika Finansowego (kaucja)

 blokada środków na lokacie bankowej

 poręczenie cywilne osoby cywilnej lub prawnej

 inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatną do przedmiotu projektu i podejmowanego 
ryzyka

ZABEZPIECZENIE



Zapraszamy 
do skorzystania z preferencyjnych warunków

udzielania pożyczek

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69; 12 617 99 21, 

e-mail:  pozyczki@marr.pl

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Dostępności
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