
PROGRAM REGIONATNY
rt^Rooowa tlArtcrA 5zoriJolcl -.,#tr#trffiI

Zalqcznik do Uchwaty Rady Nadzorczej nr I l/2009 z dnia 26.10.2009r., Uchwaty Rady Nadzorczej
Nr 2i2010 z dnia 23.04.2010 r., Uchwaly Rady Nadzorczej Nr t5/2013, Uchwaly Rady Nadzorczej
Nr l312014 (tekst jednolity).

Regulamin udzielania porgczef
do projektu

,,Dokapitalizowanie funduszy porgczeniowych na Warmii i Mazurach"

dla

Wa rmirlsko-Mazurskiego Funduszu
,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
,,Warmia i Mazury" na lata 2007-2013.

oS PRIORYTEToWA I: PRZEDSIEBIoRCZOSC

Dzialanie 1,2.
Wzrost potencjalu instytucji otoczenia biznesu

Poddzialanie 1.2.2.
Fundusze porgczeniowe i poiyczkowe
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s1.

ZAKRES pODrUtOT6W, KT6RE MOGA UZYSKAC PORECZENTE

Porgczenie uzyskai moze przedsiebiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie dzialalno3ci
gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z p6zn. zm.), spelniajqcy warunki
mikro, malego lub Sredniego pzedsigbiorcy okre6lone w ZAt{CZNIKU ldo
ROZPORZ,qDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE
L 214 z 9 sierpnia 2008 r. z po2n. zm.) uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne
ze wsp6lnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (og6lnego rozporzqdzenia w
sprawie wylqczefi blokowych), majqcy siedzibe na terenie wojew6dztwa warmifsko-
mazurskiego lub inwestujqcy na terenie wojew6dztwa warmifisko.mazurskiego.
Pzedsiqbiorcy, o kt6rych mowa w ust 1. mogq ubiega6 sig o porgczenie funduszu

przeznaczone na zabezpieczenie finansowania, udzielanego im przez instytucje
finansujqce (np. banki, fundusze pozyczkowe, spoldzielcze kasy oszczqdno6ciowo-
kredytowe, insq ucje leasingowe).

3. Porgczenie otzymae moze takze pzedsigbiorca, o kt6rym mowa w ust. 1

rozpoczynajqcy dzialalno56 gospodarczq.
4. Porgczenia nie sq udzielane pzedsigbiorcom znajdujqcym sig w trudnej sytuacjt, w

rozumieniu Wytycznych Wsp6lnoty dotyczacych pomocy par{stwa w celu ratowania i

restrukturyzacji zagto2onych przedsiqbiorstw (Dz. Uz. WE C 244102 z 0j .10.20e4r.\.

s2.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY FINANSOWANIA

O porgczenie mo2e ubiegac sig kazdy pzedsigbiorca spelniajqcy wymogi okreSlone g 1 .

niniejszego regulaminu.
Pzedmiotem wsp6lfinansowania z udzialem poreczenia mogq byi w szczeg6lno5ci
pzedsiewziecia podnoszqce mobilnoSi i konkurencyjno66 istniejqcych pzedsiQbiorstw,
pzedsiewziQcia zutiqzane z utworzeniem nowego pzedsiebiorstwa, z wylqczeniem
finansowania czystego kapitalu zakladowego, fuli, wewnetrznych wykup6w
mened2erskich, zewn?trznych zakup6w mened2erskich lub transfer6w rodzinnych.
Po2yczkobiorca mo2e ubiega6 sig o porgczenie do kredytu uruchomionego, je2eli kwota
transzy pozostajqcej do wyplaty nie przekracza kwoty porgczenia.
Pzedmiotem wsp6lfinansowania z udzialem porgczenia nie mogq by6 wydatki, kt6re
zostaly lub zostanq sfinansowane/zrefundowane z innych 5rodk6w publicznych, w tym
unijnych, bez wzglgdu na formg tego finansowania.

s3.

PoDSTAWOWE WARUNKT UDZTELANTA PORECZEII

1. Pzedsiebiorca, ubiegajecy sig o porgczenie winien zapoznae sig z niniejszym
regulaminem i stwierdzic, czy przedsigwzigcie, kt6re ma podlegai zabezpieczeniu
spelnia warunki okreSlone w S 2. niniejszego regulaminu.

2. Kierowane do Funduszu wnioski o poreczenia muszq byc uzupelnione zalqcznikami:
1) Dokumentami rejestrowymi, a w szczeg6lnoici:

a) Zaswiadczeniem o rejestracji podmiotu gospodarczego w sqdzie rejestrowym lub
odpowiednim organie ewidencyjnym, datowanym nie p6zniej niz na 6 miesiecy pzed

1.

4.

df\ w.htr.',o{.orBi F!ndo3. -r,!.a..:.n. ..\ndrrox- sp. , o.o. r r}rrlrdoyr.ott N,U|MINSIO_ MAZ[]RS|\I ]UNIXr5l I3.2@ o2dOo!!! ut tvorDer a rer 2s6975052 tar 2369/505t
"poRqczrfrrA KREDrro*r" iifi,f,T"ii$9'fff"?i,it""o#:TiU3"S}ffiTi.iliJ;o*#|ff"f."0*o o,"

1,
=/'i:frl

-24==t



datq zlozenia wniosku. Je2eli zaSwiadczenie potwierdzajEce rejestracje podmiotu
posiada datQ wczesniejszq ni2 6 miesigcy pzed data zlozenia wniosku,
pzedsigbiorca sklada oswiadczenie o aktualnosci danych zawartych w
zaSwiadczeniu pod gro2bq odpowiedzialnoSci karnej.
b) NlP. Je2eli numer NIP wynika z tre5ci zaSwiadczenia o rejestracji podmroru,
Fundusz mo2e odstqpi6 od 2qdania dokumentu poSwiadczajqcego nadanie numeru
NIP.
c) REGON.

2) Kopiami dokument6w obrazujqcymi sytuacje prawnq i ekonomiczno-finansowq
pzedsigbiorcy i finansowanego pzedsigwzigcia, wymaganymi przez instytucje
finansujqcq do oceny wniosku o finansowanie.

3) OSwiadczeniem instytucji finansujqcej o pzeprowadzeniu oceny wniosku o
finansowanie oraz gotowo5ci do finansowania w przypadku pozyskania porgczenia
Funduszu (np. promesa, umowa kredytowa, o5wiadczenie).

4) Oswiadczenia przedsigbiorcy o uzyskanej w ciqgu ostatnich 3lat pomocy de
minimis.

5) Innymi dokumentami i informacjami, ustalonymi pzez Fundusz w zale2noSci od
specyfiki pzedsiqbiorcy i planowanego pzedsigwziecia.

3. Na podstawie dokument6w okreSlonych w ust. 2., Fundusz dokonuje oceny wniosKu
zgodnie ze stosowanq w Funduszu metodykq.

4. Ocena pzedsiewzie6 jest trzyetapowa i obejmuje:
1) Oceng formalnoprawne dokument6w i informacji pzedstawionych pzez

pzedsigbiorcg,
2) Ocene wstepnq,
3) Ocene ryzyka finansowego.

5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny (na kazdym z etap6w okre5lonych w ust. 4), wniosek
wraz z wynikami oceny podlega zaopiniowaniu pzez Komisjg Kwalifikacyjnq Funduszu
(dalej Komisja). Opinia Komisji jest wymagana dla wniosk6w o porgczenie, kt6rych
warto6c przekracza 60.000 zl. wydlqc opinig Komisja dodatkowo uwzglednia czynniki
ekonomiczne oddzialywania pzedsigwz igcia na gospodarke regionu.

6. Fundusz, jak i Komisja, dokonujqc oceny przedsigwziecia, mogq zwr6ci6 sig oo
pzedsigbiorcy oraz instytucji finansuiqcej, o dostarczenie dodatkowych dokument6w i
informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej wnioskodawcy oraz planowanego
przedsiewziecia.

7. opinie Komisji mogq mie6 charakter warunkowy w sytuacji, w kt6rej ocenie podlegajq
wnioski os6b rozpoczynajqcych dzialalnos6 gospodarcze, kt6re nie zawieralq
dokument6w za5wiadczajqcych o zarejestrowaniu / zaewidencjonowaniu dzialalno6ci
gospodarczej. w tym pzypadku Fundusz wystawi poreczenie dopiero po uzupelnienru
wszystkich wymaganych dokument6w oraz, o ile stan faktyczny nie ulegnie zmianie.

8. Na podstawie opinii Komisji, Fundusz podejmuje decyzjg o udzieleniu / odmowie
udzielenia porqczenia.

9. Maksymalne porgczenie nie mo2e pzekracza' kwoty 1 000 000 zl.
10. Poreczenie obejmowai moze maksymalnie Bo% wartosci zabezpieczanego finansowanra

(kapitalu kredytu/po2yczki/leasingu). zabezpieczenie pozostalej czgsci finansowanra
spoczywa na pzedsiebiorcy lub instytucji finansujecej.

11. Lqczna kwota zaanga2owania srodk6w Funduszu w finansowanie jednego podmrotu
gospodarczego lub jednostek powiqzanych, liczona w dniu udzielenia finansowania nie
mo2e pzekracza6 10% kapitalu Funduszu pzeznaczonego na udzielanie porgczei.
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12.W przypadku, gdy finansowanie jest poreczane przez rcZne fundusze, lqczna warto6c
takich porgczell nie mo2e pzekroczyc 80% wartosci tego finansowania (kapitalu
kredytu/po2yczki/leasingu ).

13.W wyniku splat poreczonego finansowania ptzez przedsiebiorcA, wartoS6 bie2qcego
porqczenia maleje zachowujqc wielkosd odpowiadajqcq warto6ci procentowego
zobowiqzania Funduszu okre5lonego w dniu udzielenia porgczenia.

14. Poreczenie udzielane jest na okres nie kr6tszy ni2 do momentu uregulowania nale2noSci
wynikajqcych z umowy o finansowaniu (umowy kredytowej, pozyczkowej lub leasingu).

'15. Porgczenie udzielane jest na zecz instytucji finansujqcej na podstawie poreczenia
udzielanego wedlug prawa cywilnego.

16. Fundusz, na wniosek instytucji finansuiqcej lub pzedsigbiorcy mo2e -w uzasadnionycn
wypadkach - wyrazi6, zgodg na dokonanie zmian w umowie o finansowaniu, zawarlej
pomiedzy przedsigbiorcq a instytucjq finansujqcq, tym samym podtzymujqc wa2nosc
porqczenia. Zakres zmian moze obejmowac jedynie finansowanie w zakresie okreslonym
niniejszym regulaminem.

17. Fundusz mo2e odm6wi6 udzielenia poreczenia, udzieli6 porgczenia w wysokosci innej ni2
wnioskowana oraz zmniqszye wnioskowany pzez pzedsiebiorc9 udzial porgczenia w
wartosci finansowania. o przyczynach odmowy porgczenia lub udzielenia poreczenra w
kwocie innej ni2 wnioskowana, Fundusz informuje przedsiebiorce w ciqgu 7 dni od daty
podjqcia decyzji.

18. Decyzje Funduszu sE ostateczne i nie przysluguje od nich odwolanie.

s4.

oBowtAzKt PRZEDS|EBtORcY

Przedsigbiorca, za zobowiqzania kt6rego porecza fundusz, zobowiqzuje sig:
'l) Informowa6 Fundusz o wszelkich decyzjach i faktach majqcych lub mogqcych mie6

wptyw na jego sytuacjg prawne, ekonomicznq i finansowq.
2) Wykorzystac zabezpieczone finansowanie zgodnie z jego celem.
3) Terminowo splaca6 raty kapitalowe i odsetki od pozyskanego flnansowanra,

zabezpieczanego poreczeniem Funduszu.
4) umo2liwi6 przedstawicielom Funduszu (lub podmiotom badaiqcym / kontroluiqcym

dzialalnoS6 Funduszu) badanie ksiqg rachunkowych, dokument6w, prowadzenre
kontroli dzialalno6ci pzedsiebiorcy oraz pzeprowadzanie badai ankietowych, a
tak2e umo2liwiai wstep do miejsc prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej.

5) Umo2liwic pzedstawicielom Instytucji Zarzqdzajqcei Regionalnym programem
Operacyjnym Warmia i Mazury, pzeprowadzenie wizyt kontrolnych, w szczeg6lnoSci,
gdy dokumenty dotyczqce porgczanego zobowiqzania nie sq dostgpne na szczeblu
instrumentu inzynierii finansowej lub na szczeblu instytucji zatzqdzaiqce], lub w
przypadku niedostatecznego monitorowania i weryfikacji lub uzasadnionych
wqtpliwo5ci, 2e dokumenty nie odzwierciedlajq stanu faktycznego inwestycji
podlegajqcej zwrotowi.

6) Na kazde wezwanie Funduszu, dostarczad sprawozdania finansowe pzedsigbiorcy.
7) Powiadamia6 Fundusz o zaciqgnietych w bankach kredytach oraz o wszelkich

zobowiqzaniach finansowych majqcych lub mogqcych mie6 wptyw na sytuacjg
finansowq przedsigbiorcy.
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s5.

oBowtAzKt FUNDUSZU

Wykonywanie zawartych z przedsiebiorcq um6w z zachowaniem nale2ytej starannosci,
zgodnie z zasadami wsp6l2ycia spolecznego, a w szczeg6lnoSci z uwzglgdnieniem
uzasadnionych interes6w pzedsiqbiorcy.
Informowanie w umowie porgczenia (poleca sig wykozystanie nagl6wka i/lub stopki
dokumentu) o finansowaniu poreczenia pzez Unig Europejskq zgodnie z wymogamr
tozpotzqdzenia Rady Nr 1083/2006, tozpozedzenia Komisji nr 1828/2O06 oraz
wytycznymi fnstytucji Zatzqdzajqcq Regionalnym programem Operacyjnym Warmia i

Mazury na lata 2O07-2013 w zakresie Informacji i Promocji.
Uzyskanie zgody przedsigbiorc6w kozystajqcych z poteczefi na pzetwarzanie ich
danych osobowych oraz przekazywanie ich instytucjom prowadzacym kontrole lub
ewaluacje udzielonego wsparcia oraz zgody na ewentualne uczestnictwo w badaniach
ewaluacyjnych.
Uzyskanie zgody pzedsiebiorc6w kozystajqcych z poreczefi na pzejScie prav,
wynikajqcych z umowy porgczenia na tzecz Instytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lub pod'miot pzez niq
wskazany, w sytuacji, kiedy Instytucja Zazqdzdlqca Regionalnym programem
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podejmie take decyzje.

s6.

OPLATY, KOSZTY I ZABEZPIECZENIA

wszelkie kosdy i oplaty zwiEzane z udzieleniem poreczenia oraz koszty ewentualnej
windykacji prowadzonej pzez Fundusz w zwiqzku z wyplatq poreczenia ponosi
przedsi?biorca.
Fundusz pobiera oplaty i prowizje za rcalizaile procedury udzielenia poreczenia. stawki
oplat iprowizji okre5la,,Tabela oplat iprowizji", ustalana pzez Fundusz.
Fundusz udziela porgczenia w ramach pomocy de minimis.
Uzyskanie porgczenia wymaga ustanowienia przez pzedsiqbiorca zabezpieczenia na
zecz Funduszu. Fundusz akceptuje zabezpieczenia w formie weksli i porgczeri.
w sytuacjach szczeg6lnych Fundusz 2qda6, mo2e r6wnie2 ustanowienia innvch form
zabezoiecze{.
Zabezpieczenia ustanawiane sq na koszt pzedsigbiorcy.
W przypadku wyplaty porgczenia, Fundusz bgdzie naliczal od zaplaconej kwoty
porqczenia odsetki r6wne odsetkom ustawowym, kalkulowanym od nastepnego dnia po
dokonaniu pzelewu Srodk6w na rzecz instytucji finansujqcej.
odzyskane Srodki w wyniku prowadzonej windykacji rub dobrowornych splat
pzedsigbiorcy, bedq zaspakajai Fundusz w nastqpujqcej kolejnoSci:
1) Koszty (np. sqdowe, zastepstwa procesowego, egzekucyjne, pism, zawiadomieri,

inne koszty pozostajqce w zwiqzku z obslugq porqczenia),
2) Nale2ne prowizje i oplaty,
3) odsetki,
4) kwota podstawowa kapitalu zobowiazania.
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s7.

oBowrAzxt FUNDuszu

Fundusz zobowiqzany jest do wyp+aly por?czenia udzielonego za zobrrvtiqzania finansowe
pzedsiqbiorcy, zgodnie z tre5ciq porqczenia oraz w sytuacji wystqpienia wszystkich
warunkdrv zobowiq4ujqcych Fundusz do wykonania poreczenia.

/n****r-"rsKn,ND'sz iffi8ffiffi-.trEiis-{i,.* g
mrwinir-xnroitol;F' --* ffi,ffi-*" {W.

.--


