
 
 

Załącznik  do Uchwały nr  166/10  Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka  z dnia 20.08.2010 r. 

zmieniony:  

- Uchwałą nr  178/10  Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka  z dnia 02.09.2010 r.; 

- Uchwałą nr 178/2011 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 03.11.2011 r.; 

- Uchwałą nr 115/2014 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 23.07.2014 r.; 

- Uchwałą nr 65/2015 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 22.05.2015 r.; 

 

Rdz. I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka 

z siedzibą w Rabce - Zdrój przy  ul. Orkana 16B, z  Funduszu Pożyczkowego ,,Klęski 

Żywiołowe”,  realizowanego w ramach Projektu finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój 

i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, 

przeznaczonych dla przedsiębiorstw" MRPO 2007-2013 w ramach umowy o dofinansowanie 

nr MRPO.02.01.04-12-2-0405-10-10 zwanego dalej projektem.  

2. Ze środków Funduszu pożyczkowego, o którym mowa w ust. 1  są udzielane pożyczki mikro, 

małym i średnim przedsiębiorcom: 

1) preferencyjne -  w przypadku przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi lub 

innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej, 

2) rynkowe -  w przypadku innych przedsiębiorców.  

3. Warunki przyznawania pożyczek preferencyjnych określone są w rozdziale II. 

4. Warunki przyznawania pożyczek rynkowych określone są w rozdziale III. 

5. Wnioski przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami 

nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej, rozpatrywane będą w pierwszej 

kolejności przed wnioskami pozostałych przedsiębiorców. 

 

§ 2 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) Fundusz pożyczkowy- należy przez to rozumieć księgowo wyodrębniony fundusz 

pożyczkowy utworzony ze środków własnych FRRR, oraz środków pozyskanych z EFRR 

oraz budżetu państwa w ramach II osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej 

szansy” – Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat 

D „Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw”. 

2) Zarząd FRRR – Zarząd Fundacji Rozwoju Regionu Rabka – organ zarządzający 

funduszem,  

3) Ustawa - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku ustawa o swobodzie  działalności gospodarczej 

( t.j.  Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn.zm.). 

4) Pożyczkodawca, lub FRRR  – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,  



 
5) Pożyczkobiorca – Mikro, Mały i Średni przedsiębiorca będący osobą  fizyczną,  osobą  

prawną  lub  jednostką  organizacyjną  nie  będącą  osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu  działalność  gospodarczą  

w rozumieniu  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej, 

wpisaną  odpowiednio  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub  rejestru  przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym, spełniającą ponadto 

przesłanki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, ubiegającą się lub której przyznano 

pożyczkę,  

6) Umowa – Umowa Pożyczki, 

7) Zespół  Pożyczkowy - organ Pożyczkodawcy odpowiedzialny za  rozpatrywanie wniosków 

pożyczkowych, 

8) Administrator - jednostka organizacyjna Pożyczkodawcy lub stanowisko pracy obsługujące 

umowy pożyczkowe, 

9) MCP – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 

10) Pomoc de minimis – Pomoc publiczna opisana szczegółowo w Rozporządzeniu 

(1407/2013) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii 

finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1771) 

 

§ 3 

Pożyczki w ramach Funduszu pożyczkowego mogą być udzielone wyłącznie na zadania, które 

realizują  dobór  celów udzielanych pożyczek, w szczególności  zgodnie z art. 

45  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 z późn. zm. 

 

§ 4 

Pożyczkę w ramach Funduszu pożyczkowego może otrzymać wyłącznie przedsiębiorca, 

posiadający siedzibę główną lub oddział  na terenie województwa małopolskiego.   

                                                                      

§ 5 

         1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 2  jest: 

1) wskazanie przeznaczenia pożyczki zgodnego z niniejszym regulaminem, 

2) posiadanie zdolności spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminach i na warunkach 

określonych w umowie, 

3) uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności określonej w niniejszym regulaminie, 

4) uzyskanie pozytywnej oceny spłacalności zaciągniętych pożyczek i  kredytów, 

5) akceptacja wzoru umowy pożyczki oraz innych warunków przyznania pożyczki. 



 
2. Dodatkowym warunkiem ubiegania się o przyznanie pożyczki rynkowej jest zadeklarowanie 

wniesienia wkładu własnego przez osobę ubiegającą się o pożyczkę. 

 

      § 6 

1. Maksymalny okres spłaty pożyczki z uwzględnieniem karencji wynosi 60 miesięcy liczonych 

od dnia podpisania umowy pożyczki. 

2. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału udzielonego w ramach pożyczki wynosi 

6 miesięcy. 

3. Okres spłaty pożyczki oraz ewentualny okres karencji w spłacie kapitału jest ustalany przez 

Pożyczkodawcę każdorazowo w umowie pożyczki. 

 

Rdz. II. Pożyczki preferencyjne 

§ 7 

1. Wsparcie w postaci preferencyjnej pożyczki stanowi pomoc publiczną. 

2. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis wyrażonej za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto. 

3. Pomoc może być udzielana wyłącznie mikroprzedsiębiorstwom, małym oraz średnim 

przedsiębiorcom na projekty realizowane w województwie małopolskim. 

4. Pomoc może być udzielona po spełnieniu warunków udzielania pomocy publicznej 

określonych w § 12 i § 32 Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  

26 października 2011  r.  w  sprawie udzielania  pomocy  ze środków instrumentów inżynierii 

finansowej w  ramach  regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1771). 

5. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana beneficjentom pomocy, na których ciąży 

obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz ze wspólnotowym rynkiem. 

6. Pomoc nie może być udzielana beneficjentom pomocy będącym w trudnej sytuacji 

ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych 

wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z dn. 01.10.2004 r.). 

7. Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorstwom działającym  w sektorach wykluczonych ze 

wsparcia, określonych w art. 1, ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu (Dz. Urz. UE  L 352/1 

z 24.12.2013). 

8. Pomoc nie może być udzielana przedsiębiorcom, którzy w związku z wykazywaną szkodą 

otrzymali wcześniej inne preferencyjne pożyczki, za wyjątkiem pożyczek uzyskanych 

w ramach Działania MRPO 2.1.D. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca poniósł szkodę 

w wysokości przewyższającej maksymalną wartość możliwej do uzyskania pożyczki w jednym 

funduszu, przy zachowaniu zasad wynikających z udzielania pomocy publicznej ( kumulacja 

wielkości i intensywności pomocy oraz zakaz podwójnego finansowania ) możliwe jest 

uzyskanie w ramach Działania 2.1 D więcej niż jednej preferencyjnej pożyczki.  



 
9. Całkowita wielkość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro w okresie bieżącego roku 

podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych od jednego państwa członkowskiego 

(100 tys. Euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową 

w zakresie drogowego transportu towarów). 

10. Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis zalicza się wszystkie wydatki 

spełniające kryteria kwalifikowalności wydatków, określone w art. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 

712 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 

zgodne z założeniami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

11. Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis nie będą uznawane wydatki 

poniesione w ramach transakcji pomiędzy małżonkami bez względu na rodzaj małżeńskiego 

ustroju majątkowego oraz formę prowadzonej działalności gospodarczej ( dotyczy to również 

sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej ), jak również 

wydatki poniesione w ramach transakcji pomiędzy osobami powiązanymi ze sobą węzłem 

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 

 

§ 8 

Pożyczka preferencyjna może zostać udzielona przedsiębiorcom, którzy: 

1)  prowadzili faktycznie działalność gospodarczą w dniu wystąpienia klęski żywiołowej 

lub innego zdarzenia nadzwyczajnego spowodowanego działaniem siły wyższej, 

2) prowadzą działalność gospodarczą oraz należą do kategorii mikroprzedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy, 

3) ponieśli bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania 

działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych 

spowodowanych działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku,  

4) wystąpią z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody, 

5) udokumentują wysokość strat, o których mowa w pkt. 3 przedkładając wiarygodne 

dokumenty poświadczające doznane, materialne szkody, w szczególności: 

a) stosowne zaświadczenie z urzędu gminy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy 

lub miejsca prowadzenia działalności, 

b) wycenę rzeczoznawcy majątkowego,  

c) wycenę komisji powołanej przez fundusz pożyczkowy,  

d) oszacowanie strat dokonane przez ubezpieczyciela, 

e) nie wymienione w ppkt a- ppkt d wiarygodne dokumenty poświadczające 

doznaną stratę materialną. 

6) przeznaczą pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych. 

 

 

 



 
§ 9 

1. Pożyczka preferencyjna może zostać przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie inwestycji 

rozwojowej, poprzez:  

a) zakup nieruchomości zabudowanej 

b) zakup nieruchomości niezabudowanej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości 

niezabudowanej będzie kwalifikowany do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu 

(wysokość pożyczki), a zakupiona nieruchomość będzie wykorzystana do celów realizacji 

inwestycji, 

c) zakup maszyn i samochodów specjalnych ( rodzaj 743 KŚT ) oraz pozostałego taboru 

bezszynowego z podgrupy 76 ( KŚT), 

d) zakup środków transportu, niewymienionych w pkt. 1 lit. b, jeśli przedsiębiorca wykaże, że 

na innym środku transportu o kategorii tożsamej z zakupywanym, służącym do prowadzenia 

działalności gospodarczej, odniósł szkodę wskutek wystąpienia klęski żywiołowej, o ile 

przedłoży dokumenty potwierdzające zaewidencjonowanie tego środka transportu 

w dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, w tym w ewidencji środków trwałych, 

a zakupiony środek transportu wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej, która ucierpiała w wyniku klęski żywiołowej lub gdy działalność ta 

na skutek szkody nie będzie kontynuowana, a dla uruchomienia nowej działalności zakup 

powyższego środka transportu jest niezbędny i uzasadniony, 

e) budowę lub adaptację obiektów budowlanych, 

f) remont lub modernizację środków trwałych, 

g) zakup nowych technologii, patentów lub licencji, 

h) zakup oprogramowania, 

i) zakup i wytwarzanie środków trwałych. 

2. Ze środków pożyczki preferencyjnej mogą być zakupione zarówno nowe jak i używane środki 

trwałe. W przypadku zakupu używanych środków trwałych Pożyczkobiorca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie zbywcy, że środki trwałe nie były współfinansowane ze  środków 

publicznych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu. W sytuacji braku 

możliwości uzyskania takiego oświadczenia od zbywcy, oświadczenie może złożyć 

Pożyczkobiorca. W sytuacji, gdy Pożyczkobiorca nie będzie w stanie złożyć powyższego 

oświadczenia wydatek nie może zostać rozliczony. 

3. Ze środków pożyczki preferencyjnej nie mogą być finansowane: 

a) działalność bieżąca- finansowanie kosztów prowadzonej działalności, 

b) cele obrotowe – finansowanie towarów i materiałów do produkcji, 

c) zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego 

towarów, 

d) zakupy o charakterze konsumpcyjnym. 

                                                                                     

 



 
§ 10 

1. Maksymalna wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Maksymalne  zadłużenie  jednego  przedsiębiorcy  oraz    podmiotów  z  nim  związanych 

w rozumieniu ustawy o rachunkowości, rozumiane  jako bieżące zadłużenie przedsiębiorcy 

wynikające  z wcześniej  udzielonych  pożyczek wraz  z  kwotą wnioskowanej  pożyczki,  

nie może przekroczyć 5 % aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego.  

3. Nie mogą  otrzymać pożyczki przedsiębiorcy, którzy aktualnie mają  zadłużenie  wobec 

Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki preferencyjnej udzielonej w ramach niniejszego 

regulaminu. 

   § 11 

1. Pożyczki preferencyjne udzielane w okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2014 

roku są nieoprocentowane. 

2. W okresie trwałości projektu tj. od dnia 01.01.2015 roku maksymalny poziom 

oprocentowania udzielonej pożyczki preferencyjnej jest ustalany przez Pożyczkodawcę 

i nie może przekroczyć wysokości stopy redyskontowej określonej w danym okresie przez 

NBP. 

§ 12 

1. W okresie realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2014 roku, od pożyczek preferencyjnych nie 

będą pobierane żadne opłaty związane z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, 

marża, ubezpieczenie.  

2. W okresie trwałości projektu, od pożyczek preferencyjnych udzielanych w ramach 

niniejszego regulaminu  maksymalny poziom opłat związanych z  przyznaniem i udzieleniem 

pożyczki  nie przekroczy 2% wartości pożyczki. 

                                         Rdz. III.  Pożyczki rynkowe           

                                                        § 13 

Pożyczkę rynkową udziela się wyłącznie na działania, które Zarząd FRRR ocenia, jako potencjalnie 

gospodarczo rentowne. 

§ 14 

Pożyczka rynkowa może zostać przeznaczona wyłącznie na rozwój przedsiębiorstwa poprzez 

podniesienie jego konkurencyjności lub innowacyjności, w szczególności sfinansowanie nowej 

inwestycji, poprzez  : 

1) zakup nieruchomości zabudowanej 

2) zakup nieruchomości niezabudowanej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości 

niezabudowanej będzie kwalifikowany do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych 



 
projektu (wysokość pożyczki), a zakupiona nieruchomość będzie wykorzystana do celów 

realizacji inwestycji, 

3) zakup maszyn i środków transportu, 

4) budowę lub adaptację obiektów budowlanych, 

5) remont lub modernizację środków trwałych, 

6) zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym nowych technologii, patentów lub 

licencji, 

7) zakup oprogramowania, 

8) zakup i wytwarzanie środków trwałych, 

9) zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę, a spełniających warunki 

określone w niniejszym regulaminie oraz umowie pożyczki. 

 

                                                                           § 15 

Pożyczka  rynkowa nie może zostać przeznaczona na: 

1) spłatę kredytów i innych pożyczek, 

2) zakup środków obrotowych i materiałów produkcyjnych, 

3) pokrycie kosztów bieżących działalności, 

4) zakupy o charakterze konsumpcyjnym. 

 

                                                                           § 16 

1. Minimalna wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę wynosi 

20 %  wartości planowanego przedsięwzięcia. 

2. Przez wkład własny rozumie się: 

1) środki finansowe pożyczkobiorcy 

2) zgromadzone i opłacone materiały budowlane 

3) zakupione maszyny i urządzenia związane z planowanym przedsięwzięciem. 

4) inne, stanowiące aktywa przedsiębiorcy związane z planowanym przedsięwzięciem. 

 

                                                                         § 17 

1. Maksymalna wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Maksymalne  zadłużenie  jednego  przedsiębiorcy  oraz    podmiotów  z  nim  związanych 

w rozumieniu ustawy o rachunkowości, rozumiane  jako bieżące zadłużenie przedsiębiorcy 

wynikające  z wcześniej  udzielonych  pożyczek wraz  z  kwotą wnioskowanej  pożyczki,  nie 

może przekroczyć 5 % aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego. 

3. Nie mogą  otrzymać pożyczki przedsiębiorcy, którzy aktualnie mają  zadłużenie wobec 

pożyczkodawcy z tytułu pożyczki rynkowej udzielonej w ramach niniejszego regulaminu. 

 

                                                                     

 



 
§ 18 

1. Oprocentowanie pożyczki rynkowej ustalane  jest przez Pożyczkodawcę, jest  stałe w okresie 

spłaty i nie niższe niż stopa referencyjna ustalana każdorazowo na dzień  zawarcia umowy, 

dla danego Pożyczkobiorcy na podstawie stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję 

europejska, a ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej. 

2. Stopa referencyjna jest ustalana w trybie określonym w komunikacie Komisji Europejskiej 

w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. 

 

                                                           § 19 

           Pożyczki rynkowe  są wolne od prowizji oraz opłat dodatkowych. 

 

                                                             Rdz. IV.  Procedura udzielania pożyczek 

 

                                                                           § 20 

1. Zabezpieczenie pożyczki, bez względu na jej wysokość następuje z zastrzeżeniem ust. 4  

w formie wskazanej przez Pożyczkodawcę. Zabezpieczenie uwzględnia rodzaj pożyczki, jej 

wysokość, ocenę ryzyka i jest dokonywane poprzez: 

1) poręczenie wekslowe, 

2) poręczenie osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, 

3) przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie, 

4) zastaw zwykły i zastaw rejestrowy, 

5) hipotekę na nieruchomości, 

6) przeniesienie własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku, 

7) inne uzgodnione przez strony.  

2. Pożyczkobiorca który otrzyma pożyczkę preferencyjną zobowiązany jest do ubezpieczenia 

inwestycji w okresie trwania umowy. 

3. Pożyczkodawca może zobowiązać Pożyczkobiorcę, aby w okresie trwania umowy dokonał 

cesji praw z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 na rzecz Pożyczkodawcy. 

4. Poręczenie wekslowe jest zabezpieczeniem obligatoryjnym. 

 

§ 21 

1. Warunkiem wystąpienia o udzielenie pożyczki jest złożenie przez osobę ubiegającą się 

wniosku o udzielenie pożyczki, zwanego dalej wnioskiem pożyczkowym. 

2.  Wzory wniosku pożyczkowego o udzielenie pożyczki preferencyjnej, oraz wniosku 

o udzielenie pożyczki rynkowej stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Wzór wniosku pożyczkowego jest udostępniany w siedzibie Pożyczkodawcy lub na jego 

stronie internetowej. 

4. Wnioski w formie dokumentów składa się w  biurach Pożyczkodawcy lub u jego 

przedstawicieli. 



 
5. Wnioski oraz inne dokumenty składane przez Pożyczkobiorców podlegają rejestrowaniu 

i opatrzeniu datami wpływu. 

§ 22 

1. Do wniosku pożyczkowego załącza się  dokumenty wymienione, jako wymagane  we wzorze 

wniosku pożyczkowego, a w szczególności: 

1) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej  

2) NIP 

3) REGON 

4) zaświadczenia o nie zaleganiu wobec ZUS i US, lub w uzasadnionych przypadkach 

stosowne oświadczenia Pożyczkobiorcy 

5) oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 

do niniejszego regulaminu 

6) oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc w części współfinansowanej ze środków 

publicznych,  na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę ze środków MRPO, 

według wzoru stanowiącego zał. nr  4 do wniosku pożyczkowego o pożyczkę 

preferencyjną. 

2.W przypadku ubiegania się o  pożyczkę preferencyjną do wniosku dołącza się:  

1) dokumenty wymienione w § 8 pkt. 5 wskazujące na poniesienie strat, o których mowa 

w  pkt. 3 tego paragrafu,  

2) wszelkie dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy z innych źródeł ( zapomogi z UG, 

GOPS, itp.) w związku z doznaną klęską żywiołową albo oświadczenie o nieuzyskaniu 

pomocy z innych źródeł w związku z wykazywaną szkodą, według wzoru stanowiącego zał. nr 

5 do wniosku pożyczkowego o pożyczkę preferencyjną. 

3. Pożyczkodawca, o ile jest to niezbędne do prawidłowej oceny wiarygodności osoby 

ubiegającej się o udzielenie pożyczki, może żądać informacji lub dokumentów nie 

wymienionych w ust. 1 i ust. 2. 

4. Pożyczkobiorca w dniu podpisywania umowy potwierdza brak zmian stanu faktycznego 

i prawnego zawartego w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. 

5.  W przypadku zmiany stanu faktycznego  Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć 

aktualne dokumenty. 

§ 23 

1. Wnioski pożyczkowe złożone w sposób opisany w § 21 ust.4 podlegają wstępnej analizie 

celem zbadania ich kompletności oraz dokonania wstępnej oceny formalnej i merytorycznej. 

2. Wstępna analiza jest dokonywana w ciągu 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 

nie dłuższym niż 50 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej wstępnej analizy okaże się, że wniosek pożyczkowy 

posiada braki, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia, wyznaczając stosowny termin 

uzależniony od rodzaju stwierdzonych braków. Wezwanie do uzupełnień następuje najpóźniej 

ostatniego dnia wstępnej analizy i jest dokonywane za pośrednictwem mail/fax/poczty. 



 
4. Po usunięciu braków, wniosek pożyczkowy podlega ponownej wstępnej analizie w terminie 14 

dni licząc od daty ich usunięcia. 

5. W przypadku nie usunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust.3, wniosek pożyczkowy 

pozostaje bez rozpatrzenia, o czym Pożyczkobiorca jest informowany za pośrednictwem 

mail/fax/poczty. 

6. Po zakończeniu wstępnej analizy wniosek pożyczkowy przekazywany jest niezwłocznie do 

rozpatrzenia Zespołowi Pożyczkowemu celem sporządzenia oceny wniosku pożyczkowego. 

Fakt przekazania wniosku do Zespołu Pożyczkowego jest odnotowywany. 

 

§ 24 

Oceny wniosku pożyczkowego oraz wiarygodności Pożyczkobiorcy dokonuje się na podstawie:  

1) posiadanego kapitału, 

2) zdolności do spłaty, 

3) warunków pożyczkowych, 

4) historii pożyczkowej, 

5) oceny wskaźników ekonomicznych. 

 

§ 25 

1. Wniosek pożyczkowy rozpatruje Zespół Pożyczkowy powołany Zarządzeniem Prezesa 

Zarządu FRRR w składzie 2- 4 osób. 

2.  Zespół Pożyczkowy nie może rozpatrywać wniosku pożyczkowego w składzie mniejszym niż 

2 osoby. 

3. Członkowie Zespołu Pożyczkowego składają oświadczenie o bezstronności w stosunku do 

osoby ubiegającej się o udzielenie pożyczki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszego regulaminu. 

4. Członek Zespołu Pożyczkowego pozostający w konflikcie interesów jest wyłączony 

z rozpatrywania wniosku pożyczkowego. 

 

§ 26 

1. Wniosek pożyczkowy rozpatrywany jest w dwóch etapach: 

1)  sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku wraz z załączonymi dokumentami, 

2) analiza ryzyka obejmująca: 

a) okres prowadzenia działalności  

b) wielkość kapitałów własnych 

c) posiadany majątek 

d) wysokość i terminy zapadalności należności i zobowiązań 

e) wielkość zapasów 

f) aktualne i przeszłe wyniki finansowe oraz prognozy finansowe 

g) koncentrację odbiorców i dostawców oraz okres współpracy z nimi. 



 
2. Wniosek pożyczkowy rozpatrywany jest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego 

przekazania do Zespołu Pożyczkowego. Data wydania opinii Zespołu Pożyczkowego jest datą 

zakończenia jego prac. 

3. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku pożyczkowym wyznacza się osobie 

ubiegającej się o pożyczkę dodatkowy termin na uzupełnienie braków.  

4. Postanowienia §23 ust.4 i ust.5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 27 

Po uzyskaniu przez wniosek pożyczkowy oceny, Zespół Pożyczkowy przedkłada go 

Zarządowi FRRR. 

 

§ 28 

1. Zarząd FRRR podejmuje uchwałę o przyznaniu pożyczki lub o odmowie jej przyznania 

w terminie 14 dni od dnia dokonania oceny przez Zespół Pożyczkowy. Odmowa 

przyznania pożyczki wymaga uzasadnienia. 

2. Postanowienia § 25 ust.3 i ust.4 stosuje się odpowiednio do Członków Zarządu FRRR. 

3. O podjętej uchwale Pożyczkobiorca zostaje powiadomiony pisemnie za pośrednictwem 

fax/mail/poczty w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały. 

4. Uchwały, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zaskarżeniu. 

 

§ 29 

Zarząd FRRR może odmówić przyznania pożyczki w przypadku negatywnej oceny wniosku 

pożyczkowego lub oferowanych zabezpieczeń, albo w innych przypadkach wskazujących na 

ryzyko spłaty pożyczki. 

 

§ 30 

W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu pożyczki, osoba której przyznano 

pożyczkę jest zobowiązana, pod rygorem utraty prawa do pożyczki do: 

1) podpisania umowy pożyczki, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu, 

2) dokonania wymaganych opłat związanych z zabezpieczeniami, 

3) dokonania wymienionych w § 20 ust. 1 – ust. 3 zabezpieczeń, o ile co innego nie wynika 

z umowy pożyczki, 

4) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych 

przez uprawnione podmioty w celu monitoringu realizacji pożyczki. 

 

§ 31 

1. Wypłata pożyczki następuje po wykonaniu przez Pożyczkobiorcę obowiązków określonych 

w § 30 oraz po złożeniu wniosku o wypłatę pożyczki. 



 
2. Wypłata pożyczki na realizację wskazanego w Umowie przedsięwzięcia, następuje 

jednorazowo lub  w transzach. 

3. Wypłata pożyczki następuje w walucie polskiej. 

4. Szczegółowy tryb i terminy wypłaty pożyczki reguluje Umowa. 

5. Wypłata pożyczki następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunku funduszu 

pożyczkowego. 

§ 32 

1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do rozliczenia pożyczki, na zasadach określonych 

w Umowie. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli Pożyczkobiorca nie rozliczy pożyczki 

z przyczyn przez niego niezawinionych, Zarząd FRRR może wyrazić zgodę na zmianę terminu 

rozliczenia. Decyzja Zarządu FRRR jest traktowana jako zmiana Umowy.  

2. Celem rozliczenia pożyczki, Pożyczkobiorca przedstawia: 

a) dowody zakupu towarów i usług, 

b) dowody zapłaty za rzeczy wymienione w pkt. a). 

3. Płatność dla transakcji, której wartość jest równa lub przekracza równowartość kwoty 15.000 

EUR jest dokonywana wyłącznie w formie  przelewu bankowego. 

4. Pożyczkobiorca w każdym przypadku w ramach monitoringu przedsięwzięcia jest zobowiązany 

na żądanie Pożyczkodawcy przedstawić dokumenty, o których mowa w ust. 2, a także 

umożliwić oględziny miejsca realizacji przedsięwzięcia. 

5. Rozliczenie poniesionego wydatku w ramach inwestycji finansowanej z pożyczki na zasadzie 

kompensaty jest niedozwolone. 

6.  

§ 33 

1. Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w ratach miesięcznych. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonywania spłat zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym  załącznik do Umowy. 

3. W szczególnych sytuacjach Pożyczkodawca, na wniosek Pożyczkobiorcy, może ustalić 

indywidualny harmonogram spłat. 

4. Pożyczkobiorca może dokonywać spłat rat przed terminem ich płatności. Od świadczeń 

spóźnionych, tj. rat kapitałowych pobierane będą odsetki ustawowe. Należności wpłacane 

przez Pożyczkobiorcę mogą zostać zaliczone przez Pożyczkodawcę przede wszystkim na 

zaległe odsetki ustawowe, umowne oraz zaległe raty kapitałowe, a także zaległe odsetki 

umowne. 

5. Warunek terminowej spłaty uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy spłata poszczególnych 

rat następuje nie później niż w terminie 3 dni od daty ich wymagalności określonych 

w harmonogramie spłat. 

6. Warunek terminowej spłaty uznaje się za spełniony również w sytuacji, gdy 

Pożyczkobiorca zwróci się z uzasadnioną prośbą do Zarządu FRRR o przesunięcie 

terminu wymagalności poszczególnych rat i uzyska pisemną zgodę Zarządu FRRR. 

 



 
§ 34 

1. Pożyczki podlegają  monitoringowi prowadzonemu przez Administratora. 

2. Celem monitoringu jest zapewnienie możliwości wypełnienia zobowiązań Pożyczkodawcy 

wobec Instytucji pośredniczącej oraz minimalizacja utraty kapitału.  

3. Wykorzystanie oraz spłata pożyczki podlegają kontroli FRRR oraz MCP, a także osób 

i instytucji upoważnionych przez FRRR lub MCP, lub instytucję, która przejmie obowiązki MCP. 

4. Wykorzystanie oraz spłata pożyczki podlegają kontroli innych uprawnionych na podstawie 

przepisów podmiotów zewnętrznych. 

§ 35 

1. W przypadku zaistnienia przesłanek wypowiedzenia pożyczki Administrator sporządza 

odpowiednią informację dla Zarządu FRRR. 

2. Wypowiedzenie Umowy następuje tylko z ważnych powodów, określonych w Umowie. 

 

§ 36 

Zaspokajanie roszczeń Pożyczkodawcy następuje w trybie i na warunkach umowy, 

z wykorzystaniem ustanowionych zabezpieczeń. 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

1) Wzór wniosku o udzielenie pożyczki preferencyjnej 

2) Wzór wniosku o udzielenie pożyczki rynkowej 

3) Wzór Umowy Pożyczki 

4) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych 

5) Oświadczenie o bezstronności w stosunku do osoby ubiegającej się o udzielenie pożyczki 

 

 


