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Informacja prasowa 

29 listopada 2019 r. 

 

Fundusz BaltCap Infrastructure Fund sfinansuje modernizację obiektów 

użyteczności publicznej w Mielnie 

 

Polska spółka IZIM, należąca do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, wygrała przetarg na 

modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno. Fundusz 

przeznaczy ponad 4 mln euro (tj. ponad 17 mln zł) na remont dwóch szkół, budynków miejskiego 

ośrodka pomocy społecznej oraz miejskiego ośrodka sportu i rekreacji.  

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Gminą Mielno, IZIM przeprowadzi prace 

remontowe, a następnie będzie odpowiedzialna za utrzymanie budynków. Umowa została podpisana 29 

listopada 2019 r. i będzie obowiązywać przez 8 lat. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że jest to pierwszy 

projekt hybrydowy w województwie zachodniopomorskim. 

– To niezwykle ważny dzień dla Gminy Mielno, podpisanie tej umowy jest ukoronowaniem czterech lat 

ciężkiej pracy. To największa umowa w historii gminy, ale też największe dofinansowanie projektu 

z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy dumni, że to właśnie my realizujemy pierwszy projekt hybrydowy 

w województwie zachodniopomorskim. Oczywiście jest to także wielkie wyzwanie – mamy sygnały, że 

wiele gmin obserwuje nasze poczynania i rozważa, czy iść w nasze ślady. Myślę, że to ważny moment 

dla rozwoju rynku PPP nie tylko w regionie, ale i w Polsce – powiedziała Olga Roszak-Pezała, 

Burmistrz Mielna. 

Prace remontowe we wszystkich czterech obiektach objętych projektem – Szkole Podstawowej przy ul. 

Lechitów w Mielnie, Szkole Podstawowej przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie, budynku MOPS przy 

ul. 6 Marca oraz budynku MOSiR przy ul. Słonecznej w Mielnie – obejmą między innymi docieplenie 

ścian, wymianę okien oraz modernizację instalacji grzewczych. W obiektach zostanie zainstalowane 

energooszczędne oświetlenie LED oraz panele fotowoltaiczne, co znacznie obniży rachunki za prąd. 

Dodatkowo, w ramach projektu zostanie wdrożony system zdalnego zarządzania energią, który 

umożliwi całodobowe zarządzanie, kontrolę i monitorowanie zużycia ciepła i energii elektrycznej 

w obiektach. 

– Ta inwestycja nie tylko poprawi jakość usług świadczonych w budynkach użyteczności publicznej 

Gminy, lecz również zmniejszy zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz emisję dwutlenku węgla 

o ponad 70%. Zakładamy, że nie będzie to jedyny projekt z zakresu efektywności energetycznej 

realizowany przez nas w Polsce, gdyż przygotowujemy oferty i bierzemy udział w kolejnych tego typu 

przetargach organizowanych przez polskie gminy – powiedział Šarūnas Stepukonis, partner BaltCap 

Infrastructure Fund. 

Celem utworzonego przez BaltCap funduszu BaltCap Infrastructure Fund o wartości 100 mln euro są 

inwestycje w projekty z zakresu modernizacji transportu, energii odnawialnej, efektywności 

energetycznej oraz infrastruktury samorządowej. 

Finansowanie w wysokości 20 mln euro zapewnił funduszowi Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ze 

środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym 

elementem „Planu Inwestycyjnego dla Europy” (tzw. Plan Junckera). Kolejne 20 mln euro pochodzi 
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z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Fundusz został utworzony na 20 lat, a wśród 

jego inwestorów są wszystkie największe fundusze emerytalne w krajach bałtyckich, towarzystwo 

ubezpieczeń na życie oraz inni inwestorzy instytucjonalni. Łączne zaangażowanie litewskich, 

łotewskich i estońskich funduszy emerytalnych stanowi 60% kapitału BaltCap Infrastructure Fund i jest 

to największa w historii inwestycja funduszy emerytalnych z krajów bałtyckich w pojedynczy fundusz. 

 

*** 

Projekt pod nazwą „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kwotą 7 393 181,55 zł. 

 

 

*** 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.izim.pl oraz www.baltcap.com 

lub prosimy o kontakt: 

Krzysztof Woch 

NBS Communications 

tel. 516 173 691 

email: kwoch@nbs.com.pl 

http://www.izim.pl/
http://www.baltcap.com/
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