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Ponad 14 milionów złotych z Inicjatywy JEREMIE na inwestycję w Międzyzdrojach

Bank Ochrony Środowiska sfinalizował kolejną umowę w ramach Inicjatywy JEREMIE
w woj. zachodniopomorskim. Wsparcie uzyskała rewitalizacja i rozbudowa Hotelu Patria
położonego w Międzyzdrojach przy ul. Rybackiej 1. Obecnie na terenie objętym
inwestycją znajduje się stary budynek pensjonatu, wpisany do rejestru zabytków. Jego
przebudowa zostanie przeprowadzona z zachowaniem pierwotnego, historycznego
charakteru obiektu (dzięki rekonstrukcji przywrócona ma być dawna forma budynku).
Na terenie kompleksu powstanie jeszcze jeden obiekt hotelowy, który będzie połączony
z zabytkowym pensjonatem specjalnym łącznikiem. Pożyczka JEREMIE finansująca
to przedsięwzięcie przekracza kwotę 14 mln zł.

Preferencyjne pożyczki na projekty miejskie realizowane na terenie Pomorza Zachodniego
dostępne są m.in. dzięki umowie podpisanej przez Bank Ochrony Środowiska z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. Obecnie środkami JEREMIE zarządza Zachodniopomorska
Agencja Rozwoju Regionalnego pełniąca funkcję Podmiotu Wdrażającego. Pożyczki
są korzystnie oprocentowane i udzielane na okres nawet 17 lat. Co ważne, zainteresowany
pozyskaniem finansowania przedsiębiorca, nie ponosi żadnych opłat związanych z udzieleniem
pożyczki i może skorzystać z 2-letniej karencji w jej spłacie. Budżet w ramach umowy wynosi
80 mln zł, w tym 40 mln zł ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego
JEREMIE i 40 mln zł ze środków BOŚ.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 26 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje
są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Udzielenie finansowania uwarunkowane jest objęciem inwestycji właściwym Zintegrowanym
Planem Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, istotne jest także pozytywne
oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę społeczną.
Wspierane w ramach Inicjatywy JEREMIE przedsięwzięcia mają prowadzić do nadania
zdegradowanym obszarom nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych,
kulturalnych, gospodarczych, a także do kreowania przestrzeni dla ośrodków kultury wraz
z elementami komercyjnymi. Finansowaniem JEREMIE mogą być objęte projekty mikro,
małych lub średnich przedsiębiorców, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc
pracy, wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju sektora MŚP.
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