{,uss-*o,r,u,sr*00,",
Zalqcznik do Uchwaly Rady Nadzorczej Nr l3l2012 z dnia06.ll.20l2r., Uchwaly Rady Nadzorczej
Nr l612013, Uchwaly Rady Nadzorczej Nr l4l2014 (tekst jednolity).

Regulamin udzielania porgczefi
dla
Warmirisko-Mazurskiego Funduszu
,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie

do projektu
,rDofinansowanie fundusry porgczeniorrych na Warmii i Mazurach"

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
,,Warmia i Mazury" na lata 2007-2013.
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Dzialanie 1.2.
Wzrost potencjalu instytucji otoczenia biznesu
Poddzialanie 1.2.2.
Fundusze porgczeniowe i poiyczkowe
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s1.
ZAKRES PODMIOTOW, KT6RE MOGA UZYSKAC PORECZENIE
Porgczenie uzyska6 mo2e przedsigbiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie dzialalno5c'
gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z p62n. zm,), spelniajqcy warunki mikro,
malego
Sredniego przedsigbiorcy okre5lone
ZAL,\CZNIKU
do
ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE
L 214 z 9 sierpnia 2008 r. z p62n. zm.) uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne
ze wsp6lnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (og6lnego rozpozqdzenia w
sprawie wylqczef blokowych), majqcy siedzibg na terenie woiew6dztwa warmifiskomazurskiego lub inwestujqcy na terenie wojew6dztwa warmiisko-mazurskiego.
z. Pzedsiebiorcy, o kt6rych mowa w ust 1. mogq ubiega6 sie o porgczenie funduszu
ptzeznaczone na zabezpieczenie finansowania, udzielanego im przez instytucje
finansujqce (np. banki, fundusze pozyczkowe, spoldzielcze kasy oszczgdnosciowokredytowe, instytucje leasingowe).
1.

lub

w

Porqczenie otzyma6 mo2e tak2e pzedsiqbiorca,

o

I

kt6rym mowa

w ust.

1

rozpoczynalqcy dzialalno56 gospodarczq.
4.

Porgczenia nie sq udzielane pzedsiebiorcom znajdujAcym sie w trudnej sytuacji,
w rozumieniu Wytycznych Wsp6lnoty dotyczqcych pomocy paistwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrozonych przedsigbiorstw (Dz. Uz. WE C 244102 z 01 .10.2004r.).

s2.
ZAKRES PRZEDM I OTONN F I N AN SOWAN IA

1. O porgczenie mo2e ubiega6 sig ka2dy pzedsigbiorca spelniajqcy wymogi okre6lone
$ 1. niniejszego regulaminu.
2. Przedmiotem wsp6lfinansowania z udzialem porqczenia mogq by6 w szczeg6lnoSci
pzedsiewziecia podnoszqce mobilnosd i konkurencyjnose istniejqcych pzedsiebiorstw,
przedsiewziQcia zwiqzane z utworzeniem nowego pzedsigbiorstwa, z wylqczeniem
finansowania czystego kapitalu zakladowego, Iuli, wewnQtznych wykup6w
mened2erskich, zewnetznych zakup6w menedzerskich lub transfer6w rodzinnych.
3. Po2yczkobiorca mo2e ubiegad sig o porgczenie do kredytu uruchomionego, jezeli kwota
transzy pozostajqcej do wyplaty nie pzekracza kwoty porgczenia.
4. Pzedmiotem wsp6lfinansowania z udzialem porgczenia nie mogq by6 wydatki, kt6re
zostaly lub zostanq sfinansowane/ zrefundowane z innych Srodk6w publicznych, w tym
unijnych, bez wzglgdu na formg tego finansowania.

s3.
PODSTAWOWE WARUNKT UDZTELANTA pORECZEtiI

1.

2.

Porgczenia udzielane sq na podstawie Regulaminu udzielania poreczeh.
Kierowane do Funduszu wnioski o porQczenia muszq by6 uzupelnione zalqcznikami:
1) Dokumentami rejestrowymi, a w szczeg6lnoSci:
a) ZaSwiadczeniem o rejestracji podmiotu gospodarczego w sqdzie rejestrowym lub
odpowiednim organie ewidencyjnym, datowanym nie p62niej ni2 na 6 miesigcy
przed datq zlo2enia wniosku.
b) NtP.
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c)
2)
3)
4)

REGON.

Kopiami dokument6w obrazujqcymi sytuacje prawnq i ekonomiczno-finansowq
przedsigbiorcy i finansowanego pzedsigwzigcia, wymaganymi pzez instytucje
finansujqcq do oceny wniosku o finansowanie,
Oswiadczeniem instytucji finansujqcej o pzeprowadzeniu oceny wniosku
o finansowanie oraz gotowo5ci do finansowania w pzypadku pozyskania
poreczenia Funduszu (np. promesa, umowa kredytowa, oswiadczenie).
O5wiadczenia przedsiebiorcy o uzyskanej w ciqgu ostatnich 3lat pomocy de

minimis.
Innymi dokumentami i informacjami, ustalonymi przez Fundusz w zale2noSci od
specyfiki pzedsigbiorcy i planowanego pzedsigwzigcia.
3. Na podstawie dokument6w okre6lonych w ust. 2., Fundusz dokonuje oceny wniosku
zgodnie ze stosowanq w Funduszu metodykq.
4. Ocena pzedsigwzig6 jest trzyetapowa i obejmuje:
1
Oceng formalnoprawnq dokument6w i informacji pzedstawionych pzez
pzedsiebiorce,
2) Ocenq wstepne,
3) Oceng ryzyka finansowego.
5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny (na ka2dym z etap6w okre6lonych w ust. 4), wniosek
wraz z wynikami oceny podlega zaopiniowaniu pzez Komisiq Kwalifikacyjnq Funduszu
(zwanej dalej Komisja). Wydajgc opinig Komisja dodatkowo uwzglednia czynniki
ekonomiczne oddzialywania przedsigrazigcia na gospodarkg regionu.
6. Fundusz, jak Komisja, dokonujqc oceny pzedsigwzigcia, mogq zwr6ci6 sig do
pzedsigbiorcy oraz instytucji finansuiqcej, o dostarczenie dodatkowych dokument6w i
informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej wnioskodawcy oraz planowanego
pzedsiewziecia.
7. Opinie Komisji mogq mie6 charakter warunkowy w sytuacji, w kt6rej ocenie podlegajq

5)

)

i

wnioski os6b rozpoczynajEcych dzialalnoS6 gospodarczq, kt6re

nie zawierajq
dokument6w zaSwiadczajqcych o zarejestrowaniu / zaewidencjonowaniu dzialalnosci
gospodarczej. w tym przypadku Fundusz wystawi porgczenie dopiero po uzupelnieniu
wszystkich wymaganych dokument6w oraz, o ile stan faktyczny nie ulegnie zmianie.
8- Na podstawie opinii Komisji, Fundusz podejmuje decyziq o udzieleniu odmowie
udzielenia porgczenia.
9. Maksymalne porgczenie nie mo2e pzekraczae kwoty 400 OOO zl.
'10. Porgczenie obejmowac mo2e maksymalnie 80% wartosci zabezpieczanego
finansowanra
(kapitalu kredytu/po2yczki/leasingu). zabezpieczenie pozostalej czgsci finansowanra
spoczywa na pzedsiQbiorcy lub instytucji finansujqcej.
11. Lqczna kwota zaangazowania Srodk6w Funduszu w finansowanie jednego podmiotu
gospodarczego lub jednostek powiqzanych, liczona w dniu udzielenia finansowania nie
mo2e przekracza6 10% kapitalu Funduszu pzeznaczonego na udzielanie porgczefi.
12. w przypadku, gdy finansowanie jest poreczane przez rczne fundusze, lqczna wartos6
takich poreczei nie moze pzekroczy', 80% wartosci tego finansowania (kapitalu
kredytu/po2yczki/leasing u ).
13.w wyniku spfat poreczonego finansowania ptzez pzedsigbiorca, wartos6 bie2qcego
porgczenia maleje zachowuiqc wielkoSd odpowiadaiqcq wartosci procentowego
zobowiEzania Funduszu okreslonego w dniu udzielenia porgczenia.
14. Porgczenie udzielane jest na okres nie kr6tszy ni2 do momentu uregulowania naleznosci
wynikajqcych z umowy o finansowaniu (umowy kredytowej, po2yczkowej lub leasingu).
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jest na rzecz instytucji finansujqcej na podstawie porgczenia
udzielanego wedlug prawa cywilnego.
16. Fundusz, na wniosek instytucji finansujqcej lub pzedsiqbiorcy mo2e - w uzasadnionycn
wypadkach wyazie, zgode na dokonanie zmian w umowie o finansowaniu, zawartej
pomiQdzy przedsigbiorcq a instytucjq finansujqcq, tym samym podtzymujqc wa2nos6
poreczenia. Zakres zmian moze obejmowac jedynie finansowanie w zakresie okre6lonym
niniejszym regulaminem.
17. Fundusz mo2e odm6wii udzielenia porgczenia, udzieli6 porgczenia w wysoko6ci innej niz
wnioskowana oraz zmniejszyc wnioskowany pzez pzedsiebiorce udzial poreczenia w
warto5ci finansowania. O pzyczynach odmowy poreczenia lub udzielenia poreczenia w
kwocie innej ni2 wnioskowana, Fundusz informuje pzedsiqbiorcg w ciqgu 7 dni od daty
podjgcia decyzji.
18. Decyzje Funduszu sq ostateczne i nie pzysluguje od nich odwolanie.
15. Porgczenie udzielane

-

s4.
oBowtAzKt

PRZEDSTEBTORCY

Przedsiebiorca, za zobowiqzania kt6rego porgcza fundusz, zobowiqzuje sie:
1) Informowac Fundusz o wszelkich decyzjach i faktach majqcych lub mogqcycn
miec wplyw na jego sytuacje prawne, ekonomicznq i finansowq.
2) Wykozysta6 zabezpieczone finansowanie zgodnie z jego celem.
3) Terminowo splacac raty kapitalowe odsetki od pozyskanego finansowania,
zabezpieczanego porgczeniem Funduszu.

i

4) Umo2liwii pzedstawicielom Funduszu (lub podmiotom badajqcym t

5)

kontrolujqcym dzialalno66 Funduszu) badanie ksiQg rachunkowych, dokument6w,
prowadzenie kontroli dzialalno6ci pzedsigbiotcy otaz pzeprowadzanie badari
ankietowych, a takae umozliwiac wstgp do miejsc prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.
Umo2liwi6 przedstawicielom Instytucji Zazqdzalqcej Regionalnym programem
Operacyjnym Warmia
Mazury, pzeprowadzenie wizyt kontrolnych, w
szczeg6lno6ci, gdy dokumenty dotyczqce porgczanego zobowiqzania nie sq
dostepne na szczeblu instrumentu inzynierii finansowej lub na szczeblu instytucji
zatzEdzajqcej, lub w przypadku niedostatecznego monitorowania i weryfikacji lub
uzasadnionych wqtpliwoSci, 2e dokumenty nie odzwierciedlajq stanu faktycznego
inwestycji podlegajqcej zwrotowi.

i

6) Na ka2de wezwanie Funduszu, dostarcza6 sprawozdania finansowe
7)

pzedsigbiorcy.
Powiadamiac Fundusz o zaciqgniqtych w bankach kredytach oraz o wszelkich
zobowiEzaniach finansowych majqcych lub mogqcych mie6 wplyw na sytuacje
finansowE przedsigbiorcy.

ss.
oBowrAzKt FUNDUSZU

1.

wykonywanie zawartych z pzedsigbiorcq um6w z zachowaniem nalezytej starannosci,
zgodnie z zasadami wsp62ycia spolecznego, a w szczeg6lnosci z uwzglgdnieniem
uzasadnionych interes6w przedsigbiorcy.

2. Informowanie w umowie porgczenia (poleca sig wykozystanie nagl6wka i/lub stopki
dokumentu) o finansowaniu porgczenia przez Unig Europejskq zgodnie z wymogamr
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tozpotzqdzenia Rady Nr 1083/2006, rozporz4dzenia Komisji nr 182812006 onz
wytycznymi fnstytucji Zatzqdz4ec€l Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i
Mazury na lata 2007-2013 w zakresie Informacji i Promocji
Uzyskanie zgody pzedsigbiorc6w kozystajqcych z porqczen na przetwarzanie ich
danych osobowych oraz przekazywanie ich instytucjom prowadzqcym kontrole lub
ewaluacje udzielonego wsparcia oraz zgody na ewentualne uczestnictwo w badaniach
ewaluacyjnych.
4. Uzyskanie zgody pzedsigbiorc6w kozystajqcych
porqczefr na pzej6cie praw
wynikajqcych z umowy poreczenia na tzecz Instytucji Zarzqdzajqcq Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2OO7 -2013 lub podmiot przez niq
wskazany,
sytuacji, kiedy Instytucja Zazqdzalqca Regionalnym programem
Operacyjnym Warmia i Mazury na lala 2007 -2013 podejmie takq decyzjQ.
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s6.
OPLATY, KOSZTY I ZABEZPIECZENIA
1

.

2.
3.
4.
5.

Wszelkie koszty i oplaty zwiqzane z udzieleniem porgczenia oraz koszty ewentualnej
windykacji prowadzonej pzez Fundusz w zwiqzku z wyplatq porgczenia ponosi
pzedsiQbiorca.
Fundusz pobiera oplaty i prowizje za realizac,q procedury udzielenia porgczenia. Stawki
oplat i prowizji okre6la,,Tabela oplat iprowizji", ustalana przez Fundusz.
Fundusz udziela por?czenia w ramach pomocy de minimis.
Uzyskanie poreczenia wymaga ustanowienia pzez pzedsigbiorcg zabezpieczenia na
rzecz Funduszu. Fundusz akceptuje zabezpieczenia w formie weksli i poreczei.
W sytuacjach szczeg6lnych Fundusz 2qdae mo2e r6wniez ustanowienia innych form
zabezpieczeh.
Zabezpieczenia ustanawiane sq na koszt przedsigbiorcy.

6.
7. W
8.

pzypadku wyplaty poreczenia, Fundusz bgdzie naliczal od zaplaconej kwoty
porgczenia odsetki r6wne odsetkom ustawowym, kalkulowanym od nastgpnego dnia po
dokonaniu pzelewu Srodk6w na tzecz instytucji finansujqcej.
Odzyskane Srodki
wyniku prowadzonej windykacji lub dobrowolnych splat
pzedsigbiorcy, bgdq zaspakaja6 Fundusz w nastgpujqcej kolejnosci:
1) koszty (np. sqdowe, zastgpstwa procesowego, egzekucyjne, pism, zawiadomieri,
inne koszty pozostajqce w zwiqzku z obslugq porgczenia),
2) nalezne prowizje i oplaty,
3) odsetki,
4) kwota podstawowa kapitalu zobowiqzania.

w

s7.
oBowtAzKt FUNDUSZU
Fundusz zobowiqzany jest do wyplaty porQczenia udzielonego za zobowiqzania finansowe
pzedsigbiorcy, zgodnie z tresciq porgczenia oraz w sytuacji wystqpienia wszystkich
warunk6w zobowiqzujqcych Fundusz do wykonania porgczenia.
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