
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych TISE SA 

na Dolnym Śląsku 



Misja TISE SA 

Staramy się finansować przedsięwzięcia 

generujące korzyści społeczne (Social Impact).  

 

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających 

rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek 

rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych 

i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.  



Historia TISE SA 

TISE powstaje jako 

fundusz venture 

capital; 

W pierwszych latach 

działalności TISE 

przeprowadziło aż 35 tego 

typu inwestycji! 

1991 2002... 
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Powstaje FEBEA 

(Federacja Banków 

Etycznych i 

Alternatywnych), 

którą współtworzy 

TISE 

Powstaje fundusz 

CoopEst w Europie 

Środkowo-

Wschodniej, a TISE 

jest jego 

administratorem 

Zaczynamy działać 

głównie jako fundusz 

pożyczkowy (dla MŚP i 

NGO); 

 

W 2012 rozpoczynamy 

tworzenie regionalnych 

funduszy pożyczkowych 

dla MŚP ze środków UE 

(do dziś stworzyliśmy 

ich ok. 30!) 

Realizujemy program pilotażowy „ES 

Fundusz na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej” 

Historia TISE SA 

Prowadzimy 

program  

pożyczkowy dla 

absolwentów i 

bezrobotnych: 

„Pierwszy 

Biznes - 

Wsparcie w 

Starcie” 

- od maja 2017: prowadzimy 

projekt Akcelerator obligacji 

społecznych – Wspólne 

Inwestycje Społeczne (WIS) 

- do listopada 2019: program 

pożyczkowy dla podmiotów 

ekonomii społecznej w 

ramach programu POWER 

2018 

Rozpoczynamy 

realizację projektu 

„Programator” 



TISE S.A. w liczbach 

 

 Suma bilansowa 332 mln zł 

 Liczba udzielonych pożyczek – 

4200 (stan na 31.12.2017)   

 Kapitał własny 20 mln zł 

• MŚP: 3000 

• PES: 1200 

 

 Wartość pożyczek  - 550 mln zł  

(w latach 2008-2017) 

• MŚP - (430 mln) 

• PES (120 mln) 

 

 

 



Oferta TISE  

Portfolio: 

 

1. Pożyczki dla MŚP: 

 10 pożyczek regionalnych 

(fundusze UE) 

 2 ogólnokrajowe pożyczki 

(fundusz własny) 

 

2.  Pożyczki dla PES: 

 1 linia pożyczkowa (fundusze 

UE) 

 2 pożyczki ogólnokrajowe 

 Gwarancja EaSI 

 

3. Inne projekty 

 Polska Cyfrowa 

 Efektywność Energetyczna 

 Pomorze Przyszłości 

 Wsparcie w starcie 

 Programator 



Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Pożyczka na efektywność 

energetyczną MSP 



dla Mikro, Małych i Średnich 

przedsiębiorstw: 

 Grupy producentów rolnych 

 Przedsiębiorstwa, których 

większość udziałów lub akcji 

należy do JST 

Wszystkie inwestycje muszą 

być zlokalizowane w granicach 

administracyjnych woj. 

dolnośląskiego. 

DLA KOGO 

Pożyczka na efektywność 

energetyczną MSP 



NA CO 

Na przedsięwzięcia w zakresie głębokiej 

modernizacji energetycznej wpływające na 

poprawę efektywności energetycznej 

budynku. 

 

Na wymianę źródeł ciepła, chłodu, wentylację 

oraz przyłącza 

 

Na zastosowanie technologii efektywnych 

energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym 

modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych 

na bardziej efektywne energetycznie. 

Ulepszenia, 
inwestycje, 
wymiany 
systemów… 

Pożyczka na efektywność 

energetyczną MSP 



weksel własny in blanco oraz dodatkowo co 

najmniej jedno z poniższych form 

zabezpieczenia: 

1. poręczenie wekslowe osób fizycznych 

lub prawnych, 

2. przewłaszczenie na zabezpieczenie 

środków trwałych wraz z cesją praw  

z polisy ubezpieczeniowej,  

w szczególności będących 

przedmiotem inwestycji, 

3. hipoteka na nieruchomości wraz  

z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej 

1. Stan techniczny budynku 

uniemożliwiający sporządzenie audytu 

2. Refinansowanie nakładów inwestycyjnych 

i pożyczek, kredytów, rad leasingowych 

3. Spłaty zobowiązań publiczno-prawnych 

4. Działalność bieżąca firmy 

5. Zakup nieruchomości 

6. Wzrost efektywności <25%/30% 

7. Finansowanie wcześniejszych urządzeń 

grzewczych 

8. Wydatki niezwiązane bezpośrednio z 

efektywnością energetyczną 

 

 

 

Pożyczka na efektywność 

energetyczną MSP 



od 200 000 do 3 000 000 zł do 15 lat 

0,5% w skali roku do 6 miesięcy 

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie 

i obsługę pożyczki 

Pożyczka na efektywność 

energetyczną MSP 



Proces: jak się za to zabrać… 

Koncepcja  

 

 Preaudyt  

 

 Analiza  

 

 Audyt  

 

 Umowa  

 

 

Klient: Co chcę zrobić ? 

Audytor energetyczny: Czy to się da? 

TISE: Czy klient ma zdolność kredytową? 

Audytor energetyczny 

TISE 



Inne pożyczki dostępne w województwie 

Pożyczka Szerokopasmowa 

Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa 

Pożyczka na finansowanie 

działalności bieżącej firmy 



Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa 

Mikropożyczka Pożyczka rozwojowa 

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

do 100 000 
do 5 lat 

1,85% - 2,85% w skali roku do 6 miesięcy 

do 500 000 zł 



Dziękuję za uwagę! 

Krzysztof Watała 

Dyrektor regionu 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA  

ul. św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław 

 
www.tise.pl, facebook/tisesa 

tel. kom 786 840 500 ; tel. (71) 758 83 14 

 

http://www.tise.pl/

