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

Nadzorczej
Nadzorczej

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.
potencjalu
Wzrost
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

1.

mikro, malego lub Sredniego pzedsigbiorcy okre6lone

w

ZAt{CZNIKU
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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 warmifskomazurskiego lub inwestujqcy na terenie wojew6dztwa warmifisko.mazurskiego.
2. 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 oszczqdno6ciowokredytowe, insq ucje leasingowe).

3.
4.

Porgczenie otzymae moze takze pzedsigbiorca,

o

kt6rym mowa

w ust.

1

rozpoczynajqcy dzialalno56 gospodarczq.
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
1.

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,

4.

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.

2.

df\
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.

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.
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
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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)
4)

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

Oswiadczenia przedsigbiorcy

o

uzyskanej

w

ciqgu ostatnich

3lat

pomocy de

minimis.

Innymi dokumentami i informacjami, ustalonymi pzez Fundusz w zale2noSci od
specyfiki pzedsiqbiorcy i planowanego pzedsigwziecia.
Na podstawie dokument6w okreSlonych w ust. 2., Fundusz dokonuje oceny wniosKu
zgodnie ze stosowanq w Funduszu metodykq.
Ocena pzedsiewzie6 jest trzyetapowa i obejmuje:
1) Oceng formalnoprawne dokument6w i informacji pzedstawionych pzez
pzedsigbiorcg,

5)

3.
4.

5.

6.

7.

2)
3)

Ocene wstepnq,
Ocene ryzyka finansowego.
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.
Fundusz, jak 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.
opinie Komisji mogq mie6 charakter warunkowy w sytuacji, w kt6rej ocenie podlegajq

i

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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