
Infrastruktura i zieleń miejska
• Rewitalizacja parków, skwerów, obiektów 

publicznych
• Budowa ścieżek rowerowych, placów 

zabaw dla dzieci, terenów zielonych

Efektywność energetyczna
• Modernizacja systemów oświetlenia
• Ogniwa PV do zasilania budynków 

publicznych oraz oświetlenia boisk, 
skrzyżowań, ulic

• Termomodernizacja przedszkoli i szkół, 
muzeów, teatrów, domów kultury  
i bibliotek

Zarządzanie lokalnymi systemami 
energetycznymi 
• Modernizacja i rozbudowa ciepłowni 

miejskich
• Likwidacja pieców i modernizacja przyłączy 

budynków komunalnych do sieci 
centralnego ogrzewania

bosbank.pl

Finansowanie dla JST 
Wspieramy działania samorządów w obszarach:

Mobilność zrównoważona
•    Autobusy / samochody elektryczne
• Rozwój sieci dostępnych rowerów 

miejskich, stacje dokujące

Gospodarka wodna
• Budowa i modernizacja sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 
oczyszczalni ścieków

• Podłączanie budynków komunalnych  
do miejskiej sieci kanalizacyjnej

• Budowa obiektów infrastruktury 
błękitno-zielonej

Gospodarka odpadami
• Rekultywacja istniejących składowisk 

komunalnych
• Inwestycje polegające na ekonomicznym 

gospodarowaniu odpadami



Skorzystaj z oferty dla JST:

Finansowanie inwestycyjne i obrotowe

Bank może finansować kredytem inwestycyjnym, w wysokości do 100% wartości inwestycji:

• rozbudowę infrastruktury,

• zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska,

• inne przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym. 

Bank może refinansować nakłady inwestycyjne poniesione przez JST przed udzieleniem kredytu.  

Oferuje także kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego.  

Finansowanie preferencyjne
Bank posiada ofertę kredytów preferencyjnych, dzięki aktywnej współpracy z donatorami środków krajowych, 

takimi jak NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK itp. 

Europejska oferta – EBI
Bank oferuje także Kredyt inwestycyjny EBI (ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) dający możli-

wość łączenia różnych źródeł finansowania (WFOŚiGW, BGK, dotacje UE krajowe itp.). Umożliwia on finansowa-

nie projektów infrastrukturalnych w szczególności tych związanych z ochroną środowiska.  

Leasing 

Bank we współpracy z BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. oferuje leasing operacyjny, finansowy, zwrotny oraz 

pożyczkę leasingową.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji we wszystkich placówkach BOŚ Banku, których 
adresy znajdziesz na stronie www.bosbank.pl. Tam też możesz zapoznać się  
z dodatkowymi informacjami na temat naszej oferty.

INFORMACJA PRAWNA 
Niniejszy dokument został przygotowany przez BOŚ S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumie-
niu art. 66 Kodeksu Cywilnego. BOŚ S.A. dołożył należytej staranności, aby zawarte w tym dokumencie informacje nie były 
błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, co w żadnym przypadku nie oznacza, że BOŚ S.A. i jego pracownicy ponoszą 
odpowiedzialność za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystywania 
niniejszej wiadomości lub zawartych w niej informacji przez Klienta w jakikolwiek sposób.


