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Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,.Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
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l)

$l
POSTANOWIENIA OGOLNE

l. Regularnin okreSla warunki udzielania Jednostkowych Porgczefi w ramach projektu pn.
..Wsparcie rozwoju i konkr"rrencyjnoSci przedsigbiorstlv przez instrurnenty l'inanso'uve"
Poddzialanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjnoSci przedsigbiorstw (lF) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew'6dztwa Wannirisko-Mazurskiego na lata 20l4 - 2020 na
podstawie Umowy Operacyjnej nr 3/RPWM1361812018/lll/DIF/ll9 oraz Umowy Operacyjnej
nr 3/RPWM13618l20l8/lV/DIFi 120 zawartych pomigdzy Bankiem Gospodarstwa Krajowcgo
(MenadZerem) a Warmirisko-Mazurskim Funduszem ..Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w
Dzialdowie (PoSrednikiem F inansowym) w dniu 05 r,vrzeSnia 2018r.

2. Fundusz udziela Jednostkor.vych Porgczen we r,vlasnym imieniu i na wtasnq rzecz" w celu
zwiEkszenia dostgpu Ostateczny'ch Odbiorc6w do ze'wngtrznych 2rodel flnansor,r'ania
realizowan ych przez nich lnwestycj i.

s2
DEFTNICJE

Definicje uzyte rv niniejszyn Regulaminie oznaczaj4:

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o kt6rych mowa w
Rozporz4dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (LJE) nr 1303/2013 z dnia l7 grudnia
2013 r. ustanawiaj4cego rvsp6lne przepisy dotycz4ce Europejskiego Funduszu Rozrvoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego. Funduszu SpojnoSci. Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozr,voju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funcluszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj4cego przepisy og6lne dotycz4ce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszr-r Spolecznego. Funduszu
Sp6jnoSci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz, r.rchylaj4cegcr
rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. tJ. L 347 z 20.12-2013, s. 320.) zwanego
dalej ..Rozporz4dzaniern I 303/20 1 3";

Fundusz Warmirisko-Mazurski ['undusz ..Porgczcnia Kredy'towe" Sp. z o.o. w
Dzialdowie:

Instytucja Finansolva - poclruiot, zkt6ryrn Fundusz r.rsprilpracuic w. ramach zar.varte.i

Lllllowy o rvspolpracy n' zakresie udzielania porgczeri stanorviqcych zabezpieczenie
Kredy't6rv. udzielaj4cv Kreclytu na rz.ecz Ostatecznego Odbiorcy:

Insfytucja Zarzqdzaj'4ca - 7.at'z;xl Wo.jervcidztu'a Warrnifisko - Mazurskiego pelni4cl' rolg
Instytr"rc.ii l.tvzt1dza.i4ce.i Regionalnvnr Progrilrnem Operacl'jny'm Wo.iew'ilclztwa Warnriflsko
- Mazurskieso na lata 2014 2020:

5) Instrument Finirnsorvv utrvorz()ny pr7.et Funclusz instrur-nent linansouv Porgczenie. o
ktoryrn rnowil u, ru1. 2 pkt I I ) Rozporzqdzenia 130-l/20l3;

Inlvestycja przeclsign ziccie Ostatccznego Oclbiorcl'. tlrransuw ane z Kre cll tu
z.abez.pic c r.o lrc g() J ecl no stk rl w r rn Po rgc ze n i e nr :

Jednostkorve Porgczenie porgczenie r"rdzielone Instytucji Finansowej przez Funclvsz ze
Srodk(rr.v Kapitalu Porgczenio\\'ego. ner narunkach okreSlonl'ch rv Regularnir-rie. stauowiqce
zabez,pieczenie Kredl'tt-t udzielonego oraz u,'yplaconego na rzecz Ostatccznego Oclbiorcl':
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8)

e)

Kapital Porgczeniorvy - r,vklad finansorvy' stanowi4cy sumg Wkladu Funduszu Fundr"rszy

oraz Wkladu Funduszu, wnoszony do lnstrumentu Finansorvego, z ktorego udzielane s4

Jednostkowe Porgczenia. zgromadzony na Rachr.rnku Bankowym Kapitalu Porgczeniowego;

Kredyt - kredyt, po2yczka lub leasing za r.vyj4tkiem tzw. leasingu zwrotnego, udzielony i

wyplacony przez InstytucjE Finansowq na realizacjg Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy,
stanowi4cy jego zobowi4zanie w,obec tej Instytucji Finansowej, splacany w tbrmie rat

kapitalowo - odsetkowych z czgstotliwoSci4 splat nie rzadszE niz p6iroczna;

Menad2er - Bank Gospodarstwa Krajorvego;

nnSp mikro, male i Srednie przedsigbiorstwa w rozumieniu Zal'4cznika I do

Rozporz4dzenia Kornisji (UE) nr 65112014 z dnia l7 czerwca 2014 r. uznaj4cego niekt6re

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatr"r

(Dz. LJ. t. 187 226.6.2014, s.l). zwanego dalej..Rozporz1dzeniem65112014":

Obszary Strategicznej lnterrvencji - obszary wymienione w Znl4cznikv nr I do

Regulaminu;

Okres Budowy Portfela - okres, w kt6rym Fundusz na podstawie zawartych Um6w o
udzielenie Porgczenia udziela Jednostkowych Porgczeri stanowiqcych zabezpieczenie
wyplaconych w tym okresie Kredyt6w:

14) Ostateczny Odbiorca - MSP realizuj4cy Inwestycjg, o kt6rym mowa w Regulaminie,
kt6remu Fundusz udzielil Jednostkowego Porgczenia na zasadach okreSlonych
w Regulaminie;

l5) Stopa Jednostkowego Porgczenia - okreSlony procentowo odsetek r,v jakim Jednostko'uve

PorEczenie pokrywa niesplacony kapital Kredytu. ustalony w Urnowie o udzielenie
PorEczenia i nieprzekraczajqcy poziomu, o kt6ryrn mowa w Regulaminie;

l6) Umowa Kredytrr - umowa Kredytu zawarla miEdzy Instytucj4 Finansowq a Ostatecznyn
Odbiorc4 lv celu flnansowania Inwestycji;

Umowa o Finansorvaniu - Urnowa o Finansowanie Projektu pn. ..Wsparcie rozr,voju i
konkr-rrencyjnoSci przedsigbiorstrv przez instrumenty finansowe" - Utworzenie przez

Menadzera Funduszu Funduszy. z ktorego wspierane bqdE instrumeuty f-trransowe

ostatecznym odbiorcom w ramach Dzialanie 1.3 PrzedsigbiorczoSi (rvsparcie

przedsigbiorczoSci). Poddzialanie 1.3.3 Fundusz na rozr,v<ij no'uvych finn clraz Dzialania 1.5

Nor,voczesne firml' Poddzialanie 1.5.3 Wzrost konkirrencyjnoSci przedsigbiorstr.r,'. zawartil rv

clniu 29 maja 2017 r. pornigdzy 7.arz:4dem Wojew<idztr'va Warmirisko - Mazurskiego,
pelni4cyrn rolq Instyttrcji Zarz4dzaj4cej RPO WiM 2014 - 2020, a Bankietn Gospoclarstrva
Kra.jor.vego. pelni4cym rolg Menadzcra Funduszu Funcluszy":

Umolva o udzielenie Porgczenia uulowil za$'arta rnigclzl' Funcluszem,
a Ostatccznl'rn Oclbiorc4. nil podstawie kt(rrej udzielone jest .lednostkowe Porqczenie:

Wniosek -- rvniosek o uclzielenie .lednostkolvego Porqczenia:

Wytyczne - zasadl' opraco\\ane prz.ez. Menadzera" na poclstar,vie przcpis(lw lub zasad

rr1'danl'clr odpor.ricclnio pt'z,e/. Kornis.ig Irurope.jsk4. Insty'tuc.iq l.arzlyclzrjqcq.tninistra
w [aScinego clo spra\\ rozuo.ju regionalnego lub inne orsanv aclmirtistrac.ii. tna.iilcc

zastosor,vanie do realizacji Umdnv Operacyjnych i Umtln'o uclzielenie Porqczenia.
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l.

l. .lednostkor.r'e Porgczenie musi skutkowa(' popraw4 rvarunk6rv
otrzyrnr.rje Kredyt \\ stosunku clo *'arunk6w. na jakich
.lednostkou'ego Porgczenia h"rb w og(rle stnno'rvic rvarunek
rvarunkor,v otrzymanego Kredy tu musi dcltl-c21,'i:

l) niZszego oprocento$ania Krcclytu. lub

2) rriZszeuo pozionru t.abet.piecz.cn. Iub

3) rvyzsze.i kr,r'ot1,' Krecll'tu skutkuj4ce'i \\) zsz) nr uclzialenr
lnr.vestycj i Ostatccznego Odbiorcy.

2.

$3
KRYTERIA WYBORU PODMIOTOW,

KTORE MOGA UZYSKAC JEDNOSTKOWE pORqCZENtE

Przedsigbiorstwa ubiegaj4ce sig o Jednostkowe PorEczenie musz4 spelniai l4cznie nastEpuj4ce
kryteria:

l) nie znajduj4 sig w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotycz4cych pomocy
pafistwa na ratowanie i restrukturyzacjq przedsigbiorstn'niefinansowych znajduj4cych sig w
trudnej sytuacji (Dz. tJrz. UE C 24911 z 3l .07 .2014 r.);

2) nie ciqLy na nich obowi4zek zw'rotu pomocy, wynikaj4cy z decyzji Komisji Europejskiej
uznaj4cej pomoc za niezgodnq z prarvenl oraz ze wsp6lnym rynkiem lub orzeczenia s4du
krajowego lub unijnego;

3) s4 mikro. malym lub Srednirn przedsiEbiorstwem w rozumieniu przepisorv zal4cznika
nr I Rozporzqdzenia 651/201;l;

4) s+ osobami fizycznyrni, albo osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnyrni
nieposiadaj4cymi osobowoSci prawnej. ktorym wlaSciwa ustawa przyznaje zdolnoSi prawn4.
prowadz4cymi dzialalnoSi gospodarcz4 na terenie rvojelv6dztwa warmirisko - mazurskiego;

5) nie s4 wykluczeni. stosownie do Rozporz4dzenia Komisji (UE) nr 140712013 z dnia
18 grudnia 2013 r. rv sprawie stosorvania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de rninimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. l), zr,vanego dalej
..Rozporz4dzeniem 140712013" (jcZeli przedsigbiorstwo ubiega sig o ponloc
de minirnis):

6) nie podlegaj4 rvykluczenir,r z rnoZliwoSci dostEpu do iroclk6rv publicznych na podstawie
przepis6lv prawa lub wykluczenir,r takiemu nie podlegaj4 osoby uprarvnione do ich
reprezentacji.

Fundusz dokonqje rvyboru Ostatecznl'ch Odbiorc6*' spoSrod MSP. ktorzy' spetniaj4 r.varunki
okreSlone lv niniejszym Regulaminie oraz Karcie Produktu ..Porgczenie" z uwzglgdnieniem
potencjalnej tru'atoSci ekonomiczne.i Inuestvcji. kt6rej retrlizac'ja bqdzie tinansovu'ana z
Kredytu.

$4
PODSTAIVOWE PARANIETRY .IEDNOSTKOWYCH PORECZEN
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2. Jednostkowym Porgczeniem mog4 byi objgte przedsigwziqcia rozwojowe Ostatecznych

Odbiorc6w finansowane kapitalem zewngtrznym. realizowane na terenie wojew6dztwa
rvarminsko - mazurskiego oraz prowadz4ce do:

I ) poprawy potencjalu konkurencyjnego przedsigbiorstw;

2) podniesienia zdolnoSci do rozszerzenia ofbrty o nowe produkty lub uslugi.

Ww. cele realizowane s4 m.in. poprzez ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia Kredyttiw. a

w rezultacie ulatwienie przedsigbiorstwom. kt6re nie posiadajq wystarczaj4cych zabezpiecze6,

dostgpu do kapitalu zewngtrznego.

WartoSi Jednostkowego Porgczenia rvynosi do 500.000,00 zl, z zaslrzezeniem postanowiefi

ust. 4.

l.4czna wartoSd Jednostkowych Porgczef, udzielonych .iednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie

moze przektoazyc'.500 000,00 zl, przy czym zarowno waftoSi jednostkowego porgczenia, jak
i l4czna wartoSi wszystkich zobowi4zari Funduszu z tytulu porEczeri udzielonych jednernu

Ostatecznemu Odbiorcy lub jednostkom powi4zanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeSnia

1994r. o rachunkowoSci, nie moze przekroczyi 5% kapitalu porgczeniowego Funduszu.

Stopa Jednostkowego Porgczenia wynosi maksymalnie 75'h krvoty kapitalu Kredytu
wyplaconego w Okresie Budowy Porttbla, bez odsetek, prowizji i innych zobowi4zari
Ostatecznego Odbiorcy zwi4zanych z otrzymanym Kredytem.

Stopa Jednostkowego Porgczenia wynosi maksymalnie 80' kwoty kapitalu Kredytu
wyplaconego w Okresie Budowy Portf-eta. bez odsetek. prowizji i innych zobowi4zari
Ostatecznego Odbiorcy zwiEzanych z otrzymanym Kredytem, kt6rego cel wpisuje siE w:

l) finansowanie projekt6w realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej
lnterwencji (Zalqcznik nr l) zgodnie ze Strategi4 rozwoju spoleczno-gospodarczego
wojew6dztwa warminsko-mazurskiego do roku 2025 z dnia 25 czerwca 2013 r., tj.:

- Obszary peryf'e ryzacj i spo lec zno- go spodarczej ;

- Obszary o slabym dostEpie do r.rslug publicznych;

- Obszary przygraniczne.

2) inlvestvcje lv obszarze inteligentnych specjalizacji rvojervridztwa rvarmifisko-
mazurskiego (Znl4cznik nr 2), tj.:

- drer.vno i meblarstwo:

- ZywnoSi rvy'sokiej .iakoSci:

- ekonornia wody.

l)oprzez inrvestycje w ramach porvy'2szy'ch inteligentnych spec.ializacji nalezy'rozurniei takie.
kttire musz4 spelnii co na.irnniei dua z ponizszych w'arunk(lr.l l4cznie:

- nplyvr na eliminor,ranie negatyunego wplyll'u zagroze'ri i/lub nptyu,na r,ly'korzystanie
szans zdiagnozowanych w analizie SWO"f dla danej inteligentnej specjalizacji,

- nplvw nil \\znlocnienic silnl'ch stron i/lub eliminac.ic slabych stron zdiugnclzou,anlch ri'
analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji.

- dyluzjg wynik6w projektu na wigcej niz.ieclen poclmiot clzialaj4cy r,v obszarze danej
i nteligentnej specj alizacj i.
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7.

8.

9.

- stworzenie w wyniku projektu mo2liwoSci eksportow'ych w ramach danej specjalizacji i/lub
generowanie potencjalnego wzrostu wsp6lpracy w europe.iskich laricuchach wartoSci.

- wplyw na kreowanie rvspolprzrcy pomigdzy' Srodow'iskiem naukowyrn. biznesowym,
otoczeniem biznesu. administracj4 w obrgbie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku
realizacji projektu.

Jednostkowe Porgczenie jest terminowe i obejrnuje okres, na kt6ry uclzielono Kredytu
wydluzony o 3 miesi4ce,przy czyn maksymalny okres trwania Jednostkowego Porgczenia
nie moZe byd dlu2szy ni2 84 miesiqce od dnia zarvarcia Umorvy o udzielenie Porgczenia.

WartoSi udzielonego Jednostkolvego Porgczenia stanowi iloczyn wartoSci udzielonego oraz
wyplaconego w Okresie Budolvl' Portf'ela Kredytu oraz Stopy .lednostkowego Porgczenia.

WarloSi .lednostkowego Porgczenia male.ie w czasie \\raz ze splat4 kapitalu Kredytu
zabezpiecz.onego Jednostkowym Porgczeniem i rv 2adnyrn mornencie trwania Jednostkowego
Porgczenia jego r,varloSc rv stosunku do k'vvoty kapitalu Kredytu pozostalej do splaty. nie
przekracza S topy Jednostkowe go Porgczenia.

10. Wymagane.iest potwierdzenie prarvidlorvoSci udzielenia kaZdego Jednostkowego Porgczenia,
w tym potwierdzenie wykorzystania Srodk6w Kredytr-r zgodnie z celem okreSlonym w
Regulaminie oraz Umo'uvie o udzielenie Porgczenia.

ll. Jednostkor,ve Porgczenia udzielane s4 zar6w'no dla Kredytclw zlotowyctr. jak i Kredyt6'w
indeksowanych b4dz denominowanych w walucie obcej.

12. Jednostkowe Porgczenie Kredytu indeksowanego b4dz denominowanego w walucie obcej
udzielane jest w zlotych jako rirwnorvartoSi krvoty Kredytu objEtej Jednostkowym
Porgczeniem. przeliczonej wedlug Sredniego kursu walut NBP obowi4zuj4cego r,l' dniu
zaw arcia Umowv Kredr,tu.

l.

$s
WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA

!v UDZIELANIU .IEDNOSTKOWyCH pORqCZEN

.lednostkorve Porgczenie nie mo2e stanor,r ii zabezpieczenia:

l) Kredytow' udzielanych ze Srodk6rv pr-rblicznych:

2) Kredyt6rv wyptetconych przed clnicm udzielenia.leclnostkoll'ego Porqczenia:

3 ) leasingu zrwrotnego;

4) leasingu. \.v rarnach ktorego Instyttrc.fa [;inansorva nie zclbor.ri4zata sig do przenicsicnia
prawa rvlasnoSci przedtttiotu lcasinqu rlil Ostatecznego OclbiorcA na.ip6zniej w clniu
rozrvi4zania lub wy ga5niqcia unro\\) leasingu:

5) leasingu" \\' ramach kt6rego przednriot leasingu zostal rv1'clany Ostatecznernu Oclbiorcy
przed clrr ient uclzielenia .leclnostkr)\\'cso Purgczcn ia.

Krcclytl' ob-igte .f eclttostkour tu l)rlrgczcnieur nic Irtouip brc przcznAcz()ne nA:

I ) finansou atric 'nr r clatk(ln pokrl ty clt uprzcclrtio zc Sroclk(rn trt:S t. z inny.ch fiurcluszy .

prograur(rw'. Srodk(lu, i instnrntentor,v I lnii [:uropc'iskicj lub innl'ch 2rodel pontoc!'
kraj oivej lub zagrani cznej ;

I
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2) prefinansowanie wydatk6w, na kt6re otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub

pomocy zwrotnej:

3) refinansowanie inwestycji, kt6re w dniu podjEcia decyzji o udzieleniu Kredytu przez

Instytr,rc.jg Finansow4 zostaly fizycznie ukoticzone lub w pelni wdroZone,

4) refinansowanie.iakichkolwiek pozyczek. kredyt6w lub rat leasingowych;

5) splatg zobo',vi1zafi publiczno-prawnych;

6) flnansowanie rvydatk6w niezwi4zanych bezpoSrednio z Clelami lnwestycji. okreSlonymi

w$4ust.2Regulaminu;

7) finansowanie zakupu aktyw6w finansor.vych przeznaczonych do obrotu;

8) finansorvanie nieruchomoSci przeznaczonych do obrotu:

9) flnansorvanie ksztalcenia, szkolenia. szkolenia zawodowego pracownik6w lub innych
przedsigwzigi bezpoSrednio objgtych zakresem rozporzEdzenia Parlatnentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 130412013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spolecznego i uchylaj4ce Rozporzqdzenie Rady (WE) nr
l08 r/2006;

l0) finansowanie dzialalnoSci w zakresie wytwarzania, przetw6rstwa lub wprowadzania do

obrotu ty'toniu i wyrob6w tytoniowych;

ll) finansowanie dzialalnoSci w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napoj6w
alkoholor,vych;

12) finansowanie dzialalnoSci w zakresie produkcji lub wproi,vadzania do obrotu przez
produc enta I ub i m portera tre Sc i porno grafic zny ch;

l3) finansowanie dzialalnoSci w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu materialow
wybuchowych, broni i amunicji;

l4) finansowanie dzialalnoSci w zakresie gier losowych, zaklad6w wzajemnych. gier na

automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

15) finanscl'uvanie dzialalnoSci w zakresie produkcji lub w'prowadzania do obrotu przez
producenta lub importera Srodk6rv odurzaj4cych. substanc.ii psychotropowych lub
prekurso16rv:

I 6 ) fi nansor.varrie I ikrvidacj i I ub budo,uvy e lektrowni j 4drou,ych :

l7) finansorvanie inwesty'cji na rzecz redukcji emisji gaz6rv cieplarnianych pochodza,cych z

list1, clzialari wyrnienionych w z.alqcz.r'riku I do Dyrektyrvy 2003187,W8 Parlamentu
Europejskiego i Racly z dnia 13 pa2dziernika 2003 r. ustanar'viaj4ca systern handlu
prz"v"dzialami ernisii gazr5w cieplarnianych rv unii oraz zmier-riaj4ca dy,rekty'uvg ltady
96/6li WE:

Itl) finansovuanie inwestl'cji r.r'infi'astrukturg port(xv krtt-ticzych. ch,"-ba ze sil onc zuialzane z

ochron4 Srodow iska lub tor,larzysz4 im inn'esty"cjc niezbgdnc do lagoclzenia lub
ograniczcnia ich negat1"wnego ocldzialyw'unin na Srodorvisko:

l9) inne cele. kt(rry'ch flnansorvanie.icst r.rrkluczune nit mocv innvch lllaSciilyclt przcpristin'.

3. Krcdy'ty,. objgte .leclnostkou,yrn Porqczerricrn mog4 byi przeznaczane na zakup grunt6rv
niezabudowanych i zabudow.anych r.l' ramach tlnansowanei Inr,lesty'cji clo r.lysokoSci l0%
r,r, artoSc i Krcdl'tu w yplaconego nel rzecz ( )statecznego ( )clbiorcl .

ril4.
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4. Kredyty. objgte Jednostkowym Porgczeniem n-rog4 byi przeznaczane na finansowanie
kapitalu obrotowego Ostatecznego Odbiorcy" pod r,varunkiem. Ze takie finansowanie jest
niezbqdne do osi4gnigcia celciw lnwestycji wskazanych lv $ 4 ust. 2 Regularninu oraz jest
zgodne zWstt"ycznyrni EGESIF_I4_0041-l z dnia 27 mzvca 2015 r. pt. Guidance fbr Mernber
States on Arlicle 37(4) CPR - Support on enterprises/working capital.

$6
PODSTAWOW E WARU N KI IJ DZIELAN IA .I E DNOST KOW YC H PO RECZEN

Jednostkorve PorEczenie udzielane jest na podstaw'ie dokumentorv aplikacyjnych zlozonych
przez Ostatecznego Odbiorcq. zgodnie z w'ervnqtrznymi regulacjarni Funduszu. Obligatoryjn4
czgSci4 tych dokument6w jest wniosek o udzielenie Jednostkor,r'ego Porgczenia wra;z z biznes
planem lub planern operacyjnyrn. w kt6rym Ostateczny Oclbiorca przedsttrwia w spos6b
szczeg<ilowy przeznaczenie Kredytu. rv tym udzial finansoll'ania kapitalu obrototvego. o
kt6rym rrowa w $ 5 ust. 4 Regularninu, \,vraz z uzasadnieniem. Lal1czony biznes plan/plan
operacyjny moze stano'uvii zarowno kopig dokr.unerrtu zlozonego lv Instytucji Finansowej, jak i

oryginal dokr"rmentu zlo2ony bezpoSrednio w Funduszu.

.lednostko'rve Porgczeuie udzielane jest po przeprowaclzeniu analizy ryzyka standardorvo
stosowanej przez Fundusz.

Jednostkowe Porgczenie udzielane jest po ustanowieniu zabezpieczeir zgodnych z polit."-k4
zabezpieczeh standardorvo stt-rsowanych przez Fundusz. zgodnie z przT,jgtq metodl,k4
identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorcow. przy czym poclstar.vowynr zabezpieczeniem
pobranym od Ostatecznego Odbiorcy jest weksel in blanco \\'raz z deklaracj4 rvekslou'q. a rv
przypadku gdy Ostateczny Odbiorca.iest osob4 t\zycznE pronadzqc4 dzialalnoSi gospodarcz4
na podstawie wpisu do Clentralne-j Ervidencii i tnfbrrnacji o DzialalnoSci Cospodarczej lub
sp6lk4 osobo'ur4. dodatkowo wvrnagane .iest porgczenie u'ekslow'e malzonka osoby t\zycznej
albo matzonk6w wspr5lnikciw maj4c1'ch prer\\'o prou'adzenia spra'uv sp6lki osobowej wraz'ze
stosownvrn oSr.viadczeniem n'ekslowyr.n (clotyczv tylko przy'padku rnat2eriskiej ustawow'ej
wsp6lnoSci rnaj4tkowej ).

W uzasadnionl'ch przl'padkach. Fundusz mo2e 24deri ustanonicnia innychidodatkor,vych form
zabezpieczeri.

Koszt ustanowienia. zmiany" i zniesienia zabezpieczenia Iimow]' cl uelzielenie Itorgczenia
ponosi r.v1'[4cznie Ostateczn1' ()clbiorca.

Jednostkou''e Porgczenie udzielanc jest na rzec7, Instytucji Finansor,vych, z kt6ryrni Funclusz
posiacla za\\arte Llmowv o wsprilpracl.

Bez rvzglgclu rla tcrmin zarrarcia IJmon1'o udzie[cnie l)orqczenia..lechrostkowyn-r
Porgczeniem nie sq objqte Kredl'ty' r,r czg(ci u,1'placotre'.i po Okresie Buclolvl Purtfl'la oraz
przedrnioty leasingu lvydane po tyrn okresie.

$7

OCENi\ WN IOSKOW O U DZI E Li\N I E .I EDNOSTKOWYC tI POI{ECZF]N

Kierowanc clo Funduszu rvnioski o uclzielenie Porgczenia nrusz4 byi uzupelnione
zat4cznikami:

t.

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

l.
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l.

- dokumenty rejestrowe w postaci r,vydruku z Krajowego Rejestru S4dorvego albo wydruku z
Centralnej Ewidencji i Infbrmacji o DzialalnoSci Gospodarczej (CEIDG) oraz wydruku
dokumentu potwierdzaj4cego nadanie przedsigbiorcy numeru REGON;

- kopiami dokument6w obrazuj4cymi sytuacjE prawn4 i ekonomiczno-finansow4
Ostatecznego Odbiorcy i finansowanej Inwestycji. wymaganymi przez lnstytr"rcjg Finansow4

do oceny wniosku o linansowanie;

- oSwiadczeniami Instytucji F'inansowej o przeprowadzeniu oceny wniosku o finansowanie

oraz gotowoSci do flnansowania w przypadku pozyskania Jednostkowego Porgczenia

Funduszu (np. promesa, ulnowa Kredytu, oSwiadczenie);

- innymi dokurnentarni i informacjami" ustalonymi przez Fr"rndusz w zaleznoSci od specyfiki
Ostatecznego Odbiorcy i planowanej Inwestycji.

Na podstawie zlozonych dokumentciw Fundusz dokonuje oceny wniosku zgodnie ze

stosowan4 w Funduszu rnetodykq, d. odpowiednio - oceng wnioskow o porEczenie kredytciw

i pozyczek Fundusz dokonuje zgodnie z Metodologi4 oceny ryzyka porgczeniowego

transakcji kredytor.vych i pozyczkowych, za3 ocenE wniosk6w o porEczenie transakcji
leasingowych Fundusz dokonuje zgodnie z Metodologiq oceny ryzyka porgczeniowego

transakcj i leasingowych.

Fundusz, dokonuj4c oceny Wniosku, moze zwr6cii sig do Ostatecznego Odbiorcy oraz

Insty.tucji Finansowej o dostarczenie dodatkowych dokument6w i infonnacji na temat sytuacji
prawnej i ekonomicznej Ostatecznego Odbiorcy oraz planowanej Inwestycji.

Decyzjg o udzieleniu .lednostkowego Porgczenia i ustanowieniu nalezytych zabezpieczen
Fundusz podejmuje w ci4gu 5 dni roboczych licz4c od dnia rvplywu kompletnego i

prawidlow'o rvypelnionego Wniosku wraz ze wszystkimi zalqcznikami.

Fundusz lnoze odm6wii udzielenia Jednostkowego Porgczenia. udzielii Jednostkowe
Porgczenie w wysokoSci innej niz wnioskowana oraz zmniejszyi rvniclskowany ptzez
Ostatecznego OdbiorcA udzial Jednostkowego PorEczenia w wartoSci Inrvestycji.

Odmowa udzielenia porgczenia nie wymaga uzasadnienia.

$8
ZASADY ODPT,ATNOSCT ZA UDZIELANIE JEDNOSTKOWYCH PORECZEN

.leclnostkor,ve Porgczenia udzielane sq przez Fundusz na warunkach korzystniejszvch ni2
rynkowe, na zasadach pon,ocy cle minimis. o kt6rych lnowul rv Rozporzqdzeniu 1.t071201:1

otaz Rozporzalclzeniu Ministra hrfiastmktury i Rozrvo.lu z dnia l9 marca 2015 r. rv sprawie
uclzielania pomocy de rninimis rv ramach regionalnych program6w operacyjnych na lata 2014
" 2020 (Dz.Li. 2015 poz. 48tt).

2. Fundusz nic pobiera Prowiz.ii za udziclenie .lednostko'urego Porgczenia. obliczanie lrartoSci
uclzielonc'i polnoc\ cle minirnis odbywa sig zgoclnie z. art. 4 ust. (r lit. b) albo c)
Itozporz4dzettiit I 107 l20l 3.

:i. F'unclusz rric pobicra ocl Ostatecznelro Oclbiorcl Zachiy'ch innych Oplat zu i4zartl'clt z
r-rdzieleniem iobslLrg4 Jednostkou'ego Porqczenia. Porvlzsze nie clotyczl'oplat zrvi4zanych z

czynnoSciami uindykacyjnyrni podejmowany''mi przez Fundusz. o ile oplaty te nie bgda
po k ryrvane,uv rarn ac h Oplaty'za7nrz,4tlzanie .

3.
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4.

5.

Koszty windykacyjne Fundusz zaspokaja w trakcie prowadzonych czynnoSci winclykacyjnych
od Ostatecznego Odbiorcy.

W przypadku realizacji/wykonania Jednostkowego PorEczenia, Funduszowi naleZne bgdq
odsetki r6wne oclsetkom ustawor,vym za op6znienie w transakcjach handlowych od
wyplaconej kwoty .lednostkowego Porgczenia, liczone od dnia dokonania przeler.r,u Srodk6r,'n'
narzecz Instytucji Finansowej do dnia poprzedzaj4cego splatg.

Wszelkie odzyskane przez Fundusz od Ostatecznego Odbiorcy kwoty z tl,tutu zrealizor,vanego
Jednostkowego Porgczenia, zaliczane bgd4 w nastgpuj4cej kolejnoSci, na poczet splaty:

- koszt6w. prowiz-ii i oplat zr.vi4zanych z Jednostkowym Porgczeniem.

- odsetek od zadh"r2enia przeterminor,vanego (za opciznienie),

- odsetek od zadluZenia nieprzeterminowanego (umownych).

- kapitalu .lednostkowego Porgczenia.

$e

oBowr4zKr OSTATECZNEGO ODBTORCY

Do podstawolvych obowi4zk6rv Ostatecznego Odbiorcy nalezil:

l) realizowanie Inrvestycji oraz [Jmowy o udzielenie Porgczenia z naleZl'tt1 starannoSci4 z
uwzglgdnieniem profesjonalnego charakteru swojej dzialalnoSci oraz nieangazowanie sig w,

dzialania sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej.

2) zapewnienia. 2e Inwestycja nie obejmuje Zaclnych dzialah sprzecznych z regr"rlacjami
unijnymi oraz krajowymi,

3) przedstawianie Funduszowi. Menadzerowi h.rb Instytucji Z.arzEdz.ajqcej wszelkich informacji
dotycz4cych otrz,n-rnanego Kredy'tu oraz Jednostkor.l'ego Porgczenia na potrzeby
monitororvania realizacji Projektu i jego ewaluacji,

prowadzenie odporviedniej dokumentac.ii i ewidencji ksiqgor,ve.i z,wiqzanej z lnrvcstl'cja.

przestrzeganie zasad clotl'czqtcych Lurikania nakladania siq tinansow'ania prz)'ztlatlego z EFSI.
z innych tiurduszy. progranrciu,. Srodk6rv i instrurnentori Iinii l:uropejskie.i. a takZe innych
2rodel pomocy krajor.vej i zagranicznej,

6) poddanie sig rvszelkiego roclzaiu kontrolom Komisji Europcjskie.i. trurope'jskiego 'l-rybr"uralu

Obrachunkoweso. lnstytucji Zarzqdz.q4ce.i. N'lenacl2era. Funcluszu lub innyclr uprawnionych
podmiot6r.v na zasaclach okreSloul'ch u, S I I Regularninu,

7) przecholvyrvanie na po\\szechnie uznar,vauych noSnikach clanych wszelkiej dokurnentacji
clotycz4cej Jednostkow'ego Porgczcnia przez l0 lat od clnia zarvarcia LJmoivy o uclzielenie
Porgczenia. z zastrzezeuiem mozlir.voSci przccllu2enia tego ternrinu. pocl w'arunkieur
lvczeSnie.iszego pisetnnego poinfbnrtorvania o tym Ostatccznego Oclbiorcy.

8) udostgpnianie. zgoclnie z przepisami pra\\'a. Funtluszor,vi. MenaclZcroui. lnsty'tLrcji
l.art.t1dztr.iqce.i oraz orgiu-lolr-l aclrnirristrac.ii publicznt-'i. \\ szczegolnoSci rnirristrolri
n'laScir.r,e'tnu clo sprits rozuoiu rcgionalncgo. danlch niczbgdnlch m.in. ckr buclow'ania baz
clanych. przeprow'adzania badari i en'alr-racji. sprau,ozclarvczclSci. wr konyr,vania oraz.

zamawiania analiz w zakresie sp6jnoSci Programu. realizacji polityk. w tyrn polityk
horyzontaltrych. oceul' skr.rtkow I)rograrnu. tr takze oclclzialyrvari makroekononricznych lv
kontekScie dzialari podejmon'anych lv ramach Projektu.

6.

4)

s)
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t0)

I l)

9) powiadarnianie Funduszu o wszelkich zmianach zwi4zanych z nazw1 (firm4). adresem

zamieszkania/siedziby. adresern prowadzonej dzialalnoSci. statusem prawnym o(az

l.

wykonywan4 dzi alalnoSc i4 gospo,Jarcz4.

w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokument6w. jak r6wnie2 w przypadku

zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Ostatecznego Odbiorca dzialalnoSci.

Ostateczny Odbiorca pisemnie poinfbrmuje Fundusz o zmianie miejsca przechor,vyr,vania

dokument6w,

infbrmowanie o pochodzeniu Srodk6w, z kt6rych ustanowiono [nstrument Finansowy

..PorEczeni a" oraz stosowanie materiat6w promocyjnych i innych dokurnent6w przekazanych

przez Fundusz.

$10

OBOWIAZKI FUNDUSZU

Do podstawowych obowi4zkorv Funduszu nalez4:

I ) potwierdzanie, lv tym dokumentowanie prawidlowoSci udzielenia kaZdego

.lednostkowego Porgczenia w spos6b zapewniaj4cy wlaSciwE ScieZkg ar-rdytu oraz

zgodnoSc z przepisami krajowymi i unijnymi, w szczegolnoSci poprzez:

- weryfikowanie przed udzieleniem Jednostkowego PorEczenia czy spetnione s?

wszystkie warunki do jego udzielenia okreSlone w Regularninie oraz Karcie Produktu

..Porgczenie";

- gromadzenie wszelkich infbrmacji i dokument6w potwierdzaj4cych uruchomienie
Kredytu oraz wartoSi 'uvyplaconych kwot Kredytu;

- zapewnienie dowod6w, ze wsparcie udzielone przez lnstrument Finansor,vy zostalcr

wykorzystane do przewidzianych cel6w zgodnych z Regulaminem, Umow4 o

udzielenie Porgczenia, przepisami oraz regulacjami wewngtrznymi Funduszu, m.in.
popfzez:

a) pozyskanie od Ostatecznego Odbiorcy lub Insty'tucji Finansowej dowodciw
przeznaczenia Srodk6lv Kredytr.r w fbrmie faktur, rachunk6w lub innyclt
clokument6w ksiggor,vych o r6wnorzgdnej wartoSci. jezeli udzielenie
.lednostkowego Porgczenia uwarunkowane zostalo przeznaczeniem Srodk6r.v

Kreclytu na zakup konkretnych to'uvar6lv lub uslug. a rv innych przypaclkach jezeli

clorvody w takiej fbrrnie pozyskiwane s4 zgodnie z przyjgt4 praktyk4 rvnkorv4:

b) pozyskane rvyci4gi z rachunku bankor.vego. zntwierclzone pv,ez. Funclusz

opracowania lub raporty sporz4dzone w oparciu o pozyskane od lnstytucji
Finanso'uvej lub Ostatecznych Odbiorc6w dokurnenty, np. ulnowy kreclytLr,

po2y'czki lub leasingu. wnioski. biznes plany / planl' opelacyjne oraz raporty z
analiz. sprarvozdania finansorve. a takze r.r'szelkie inne clokumentl', w t]'u1

zbiorcze:

c) uckrkumcnto\\'anc w'izyty uronitoringcxve i kontrcllne Funcluszu przcprorvaclz()ne u

Ostatecznego Oclbiorcl'. zrverl'liko\\iulc i przy'igte przez Funclusz oSn'iaclczcnia
ex-post skladane przcz Ostatecznego Odbiorcg. notatki ze spotkari i ruzmrill z
( )statecznym Odbiorc4;

2) przeprowadzanie dzialari kontrolnych u Ostatecznych Octbiorc6rv nel zasaclach

okreSlonl,ch w 5s I I Regularninu;
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1.

3) monitorowanie liczby nowo utworzonych rniejsc pracy u Ostatecznych Odbiorc6w.
Monitoringowi podlegaj4 etaty. kt6re powstaly jako bezpoSredni skutek realizacji I
zakohczenia lnwestycji i r.vynikajq z uzyskanego wsparcia. Nowo utworzone miejsca
pracy rozumie sig jako etaty r,v pelnym wymiarze czasu pracy, powstale do l2 rniesigcy
od zakoriczenia rzeczow'ej / finansowej realizacji Inwestyc.ji (data zaplaty ostatniej
faktury. data odbioru. r.r' zaleznoSci co rvystqpuje p6zniej). Do wskaznika nie wlicza sig
pracon'nik6w zatrudnionych do wdro2enia Inwestycji oraz etat6rv nieobsadzonych. Prace
sezonowe i niepelnorvl'miarowe nale2y przeliczyc na ekrvirvalent pelnego czasu pracy.
Wskaznik nale2y monitororvai w podziale na etaty zajmorvane przez kobiety' i mg2.czyzn.

s ll
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI U OSTATECZNYCH ODBIORCOW

Kontrole przeprowadzane sil:

1) w siedzibie Funduszu rv fbrmtle ..zza biurka" (dalej: ..Kontrola zza biurka").

2) w siedzibie/miejscu prorvadzenia dziaialnoSci/miejscu realizacji lnwestycji Ostatecznego
Odbiorcy (..Kontrola na miejscu").

Kontrola zza biurka prze prolvadzana bgdz ie i.ved lug nastgpuj ac yc h zasad :

l) W trakcie realizacji LJmor.ry Operacyjnej Kontrol4 zza biurka zostan4 objqte rvszystkie
Umowy o udzielenie Porgczenia.

2) Planowe Kontrole zza biurka przeprorvadzane s4 zgodnie z terminami okreSlonymi w
Umowabh o udzielenie Porgczenia.

3) Zakres Kontroli zza biurka por,vinien obejmowai r.l'szelkie czynno5ci (mozlirve do
wykonania w fbrmule ..zza biurka") niezbEdne do uzyskania zapew'nienia, ze Ostateczny
Odbiorca wykonuje poprawnie obowi4zki r.vynikaj4ce z Lhnorvy o r"rdzielenie Porgczenia.

4\ W szczegolnoSci n'eryfikacja obejrnorvai por,vinna:

. dokutnenty potrvierdza.i4ce n'ykorzystanie u'sparcia zgodnie z celem wskazanym rv
[Jmorvie o udzielenie porgczenia orazjego zgodnoSi z Regulaminem;

. dokumentacjg potr.rierclzai4c4 rv1'kluczenie nakladania sig finansowania przyz.nurego z

EF'SI. z innych firnduszy. progratn6rv. Srodk6rv i instrurnent6r.v [.1nii lruropejskiej" a takZe
innych zr6del pornoc) krajowe.i i zagraniczne'i.

Kontrola na miejscu przepro\\aclzana bedzic wecllug nastEpujqcl'ch zasad:

l) W trakcie realizac.ii Umow'1' Operacyinej. Kontrol4 na miejscu zostanie objqty'ch co
na.imnic'i l07o [.rm6rv o uclzielenie porqczenia.

2) I'lanoll'e Kontrole ua uticjscu przeprowadzane s4 na poclstau'ie hannonogramu kontroli
zatrvierclzclnego przez Funclusz.

3) Wyb(rr Ostatecznych Otlbiorc(rrv clo Kontroli na tniejscu, pr'/.y ustalaniu harmonogramu
kontroli. clokou,r rranr .icst z uwzglqclrictricur analizl' r\zvka. z zastoso*anicur
nastgpuj4cl ch krl te ri(rw:

. okres ocl podpisania [Jmow'y o udzielenie Porgczenia;

. kuota.f cdnostkorvego l)orqczenia uclziel()nego Ostateczncrnu Oclbiorc1';
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. stopieri realizacji Inwestycji i udokumentowania wykorzystania przez Ostatecznego

Odbiorcq Srodk6w z Kredytr"r;

. okres od ostatniej Kontroli przeprowadzonej u Ostatecznego Odbiorcy;

. przeslanki wskazuj4ce na realizacjg lnwestycji niezgodnie z postanowieniami Umowy
Kredytu/Umowy o udzielenie Porgczenia, w szczeg6lno5ci przeslanki wskazuj4ce na

mozlir.voSi wyst4pienia Nieprawidlow'oSci na poziomie Ostatecznego Odbiorcy;

. stopieri realizacji przez Ostatecznego Odbiorcg zobowi4zari dotycz4cych splaty Kredytu;

. wywi4zyr,vanie sig przez Ostatecznego Odbiorca z obowi4zk6w (w tym termintiw)
wskazanych w Umowie o udzielenie Porgczenia.

4. Kontrole na miejscu realizowane s4 na podstawie pisemnego upowaznienia do
przeprowadzenia Kontroli.

5. Fundusz jest zobowiqzany do zawiadomienia Ostatecznego Odbiorcy o Kontroli na miejscu.
w terminie nie kr6tszym niz wynika to z Umowy o udzielenie Porgczenia oraz zgodnie z

zasadami powiadomiefi r,vskazanymi w Umowie o udzielenie Porgczenia.

6. Zakres Kontroli na miejscu powinien obejrnowai wszelkie czynnoSci niezbgdne do uzyskania
zapewnienia, ze Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie wszystkie obowi4zki wynikaj4ce
z Umowy o udzielenie PorEczenia, w tym w szczeg6lnoSci obowi4zki dotycz4ce
udokumentowania wykorzystania wsparcia zgodnie z celem wskazanym w Umowie o

udzielenie Porgczenia oraz jego zgodnoSi z Regulaminem.

7. W przypadku zaistnienia przestanek wskazuj4cych na mo2liwoSi wyst4pienia
NieprawidlowoSci, Fundusz zobowiqzany jest do przeprowadzenia Kontroli doraZnej w
fbrmie Kontroli na miejscu lub Kontroli zzabiurka.

8. Zespol kontroluj4cy ustala stan faktyczny na podstawie dowod6lv zebranych rv toku Kontroli.

9. Na podstawie zebranego materialu dowodowego Zesp6l kontroluj4cy sporz4dza infbrmacjg
pokontroln4" kt6ra przekazywana jest do Ostatecznego Odbiorcy.

10. Ostateczny Odbiorca ma praw'o zgloszenia pisemnych zastrzeien i wyjaSniefi do infbrmacji
pokontrolnej r,v terminie wynikaj4cym z lJmowy o udzielenie Porgczenia. Po rozpatrzeniu
przez. Zespol kontroluj4cy 

"vyjaSnieir. 
sporzqdzana jest ostateczna wersja infbrmac.ii

pokontrolnej.

ll. Informacja pokontrolna jest przekazywana clo podpisu Ostatecznernu Odbiclrcy.

12. W przypadku stw'ierdzenia w toku Kontroli niepoprawnej realizacji przez Ostatecznegcr
Odbiorcg oborviqzk6rv rvlnikajqcl'ch z Urnor,vy o udzielenie Porgczer,ia. Fundr.rsz wyclaje
stosowne zalecenia pokontrolne.

13. Odrnorva podpisania prze't. Ostatecznego Odbiorcg infbrmacji pokontrolnej, o ktorej n'lor\a w
ust. I l. nie wstrzymuje biegu r.vydania zerlecen pokontrolnych.

1,1. Zalccenia pokorrtrolne porvinny okre(lai termin ich realizacji.

l-5. Spos(rb realizac-ii zaleceri pokotrtroln.r-'ch podlega rnonitorou,aniu przez FunclLLST,poprz.ez:

l) koresponclenc.ig Ostatccznego Oclbiorcl w sprarw'ie realizacji poszczegrilnvch zaleceri
pokontrolnych, lubii

2) lvizy'tg monitoringor.r4 na miejscu realizac.ii Inwestycji lub siedzibie Ostatecznego
Odbiorcy,
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16. Metody weryfikacji zaleceti pokontrolny'ch dokonuje Fundusz w oparciu o charakter
wydanych zaleceri pokontrol nvch.

W sytuacji gd1' Ostatecznv Odbiorca nie przyst4pi do realizacji zalecen pokontrolnych lub nie
wyr.vi42e si9 r,r" sposob nale2yty z ich realizacji. Fundusz powinien podi4i stosowne kroki,
zgodnie z zapisami Umowy o r.rdzielenie Porgczenia. maj4ce na celu poprarvn4 realizacjg
Umowy.

|i12

PROCE DU RA WINDYKACYJNA

W przypadku gdy Ostateczny Odbiorca nie spelni Sr,r,iadczenia bgd4cego przedmiotem
Umor.vy Kredytu, Fundusz zaplaci za Ostatecznego Odbiorcg na rzecz lnstytucji Finansorvej
kwotg 'uvynikaj4c4 z tvvliczeuia zgodnie z f'aktyczn4 odpowiedzialnoSci4 

"vynikaj4cq 
z

Umowy o r"rdzielenie Porqczenia oraz w oparciu o aktualne na dzien r.vy,platl' zadluaenie z.

tytulu kapitalu Kredytu, r.ryl4cznie na warunkach okreSlonl'ch w niniejszyrn Regr.rlaminie.

Za dzieh z,aplaty uwaZany' bgdzie dziefi obci4zenia rachunku bankowego Funduszu.

Ostateczny Odbiorca zobouiqzany jest z'uvrcicii [iunduszorvi rciwnowartoSi .lednostkon'ego
Porgczenia \,\iraz z odsetkarni. ktcire Fr-rndtrsz rvyplacit za niego w' r.r.ykonaniu udzielonego
przez siebie porgczenia, w terminie r.vskazanyln w wezwaniu do zaplaty.

Po r,vyplacie porqczenia Ostateczrty Odbiorca moze zawrzsc z Funduszern ugodE rv sprarvie
splaty powstalego zobrlw'iazania na rzecz Funduszr.r.

W przypadku braku dobror,voltrej splat."- przez Ostatecznego Odbiorcg. Fundusz i Instytucja
Finansowa s4 zobor.viqzaue clo dochodzenia wszelkich niezaspokojonych roszczefi z tytulu
wyplaconego Jednostkon'eso Porgczenia wraz z naleZnyrni odsetkami i kosztarni.
przyslugu.i4cy'ch zar6wno Funduszowi. [nstytucji Finanso'uvej, jak i Menad2erowi lub
Instytucji Zarz4dzaj4cej. od Ostatecznego Odbiorcy lub innych zoborvi4zanych rvobec
kt6rych lnozna dochoclzii rvierzvtelnoSci. r.v clrodze negocjacji lub innych dzialari prawnych.
w tym do pocleimor,vania dopuszczahrl'ch prawem cz1'nnoSci faktycznvch i prawny'ch
niezbgdnych dla odzyskania knot z ty'tulu w1'placonego porgczenia, zgodnic z zasadami
okreSlonynti w Zal4czniku nr 3 -_ Proceclura puri pu.\.\u.

W celu lvykonania ss.oich zobowi4zari do dochoclzenia WierzytelnoSci zgodnie'1.
postanowienianri Umorvy o uclziclenie I)orgczenia. ["unclusz nroZe zlccii dochodze nie
lr,'ierzytelnoSci osobic trzcciej na zasaclach okrcSlonl'ch n odrgbnl'ch regulacjach Funduszu.

Po,uvstanie zadIuzcnia n'ynragaIncgo Llpo\,\aznia [junclusz clo'

I) udostgpniania clanvch osobouvch Ostatecznego Oclbiorcy i os(rb uclzielaj4cl'cli
zabezpieczenitt zobowiiyz:ni t. tltuow)'o udziclnic Poreczenia oraz infbrrnac.ii zu,iazanych z
realizac.i4 [ Inrorv]' o r.rclzielnie [)orcczcnia:
a. biuront infilrrnac.ii gospoclarcze'j. dziala.jacvm na poclstaw'ie Lrsta\\\ o udostgpniauiu

inforrnacji gosl'rorlarczych i u'ynrianie clanych gospoclarczych, na podstalr,ie r,r'nioskriw'
tych bitrr is zakresic ri nich okreSlonvur" gcll spelnione zostiutil uarunki okreSlonc w
te.i ustarvic.

b. Instltuc.jonr liinanso\\\nr. kttirc uclziclilr Ostatcczncnlu Oclbiorcl Krcclrtu.
2) uzyski*ania clartlch osobonrc:h Ostatcczneso Odbiorcv i os(rb udzielaj4cl'ch

t.abezpiecz,enia zobowityztni t [.lrttow] o udzielrtic Porgczenia oraz intbrmac-ii zw'i4zanych z
realizacjel LJmowv o Lrclziclnie l)or"^czenia ocl podmiot(x.r'wvmieniony'ch rr punkcie I lit. a)
ib).
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Warmiirsko-Mazurski Fundusz ..Porgczenia Kredytowe"' Sp. z
o.o. w Dzialdowie bqd4 przetrvarzane w ramach zbior6w danych:

1) ..Regionuln1, Progrunr Opentc'finy, Wojev'\dzhvu LVurmifiskt-Muzurskicgo nu ktct 2014-
2020".

2) .,('entralny :;),stem teleinfbrntutyczny wspierujtlcy reulizacjg progrum6tv operucyinych''.

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru ,.Regionulny- Progrum
Operucy.inl, lVo.iew\clzhyu lVctrntiitsko-Muzurskiego rut lutct 2014-2020" jest Woje,uv6dztwo

Warmirisko-Mazurskie reprezentowane przez ZarzEd Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego
z siedzib4 w Urzgdzie Marszalkowskim Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie
przy ul. Emilii Plater l, l0-562 Olsztyn. bgd4cy lnstytucj4 Zarzqdzaj4c4 Regionalnyrn
Programem Operacyjnyrn Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego na \ata 2014-2020 (dalej:
I nsfytucj a Zarzqdzajqca).

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru ..Centralny s.vstem

teleinformutyczny wspierujcycy reulizac.ig program|w operocyjn),ch" jest Minister wlaSciwy
do spraw rozwoju regionalnego.

Dane osobowe przetwarzane s4 na podstawie art. 6 nst. I lit. c RODO. Oznacza to, ze dane

osobowe s4 niezbgdne do wypelnienia przez Instytucjg Zarz4dzaj4c4 obowi4zk6w prawnych
ci424cych na niej w zwi4zku z realizacjq Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020).
Wspomniane obowi4zki prawne ciqlqce na Instytucji ZarzEdzaj4cej w zwi1zktr z realizacj4
RPO WiM 2014-2020 okreSlone zostaly przepisarni m.in. niZej wymienionych aktach
prawnych:

l) Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr l30l/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego iprzepis6r,v
szczegtilnych dotycz4cych celu ..lnwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz rv
sprarvie uchylenia rozporzEdzenia (WE) nr 1080/2006:

2) Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1303/2013 z dnia l7 grudnia
2013 r. ustanar,viaj4cego w'sptilne przepisy doty'cz4ce Europejskiego Funduszu Rozrvoju
Regionalnego. Europejskiego Funduszu Spolecznego. Funduszu SpcijnoSci. Er,rropejskiego
Funcluszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarclr.v Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanarviaj4cego przepisy og6lne doty'czEce Er-rropejskiego

[;uncluszu Rozr.voju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego. Funduszr-r

Sp6.inoSci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oriLz r-rchylaiaccgo

roz.pt'trzqdzenie Racly' 1 WE ) nr I 083/2006:

3) Rozporz4dzenia rvykona\,vczego Konris.ii (tJE) nr l0l l/2014 z dnia 22 r.vrzeSnia 2014 r.

ustauaw ia.itlcego szcze96lolve plzepisl' u vkouilr.r'cze clo rozporzEclzenia Parlanrentu
Europejskiego i Racly (LJE) nr 1303/20l3 w' oclniesieniu clo rvzor6u, slu2i1c1'ch clo

trrrzekazrnania Komis.ii okreSlonvch infbrnrac.ii orirz sz,c'/sg(rlorvc przepisl'dotrczilcc
w1'mian1 infilrmacji miqclzl, bencfic.jcntami a instl'tuc'lanri zarz4clza.jacl nri.
certy' fi ktr j 4c ym i. auclytor.r vnr i i po(redn icz4c y m i ;

4) Ustawy z clnia I I lipca 2014 r. o zasaclach realizacji programcllv i.v zakresie polityki
spirjnoSci flnansorvanych u perspektywie fi nansori'cj 20 I 4-2020.
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5. Dane osoborve bgd4 przetwarzane wyl4cznie rv celu rvykonania przez Instytucjg 7.arz4dz.aj4c4
okreSlonych prawetn oborvi4zk6w w zwiqzku z realizacj4 Projektu pn. ,,,11/sparcie rozwoju i
konkarencl,jnoici przedsigbiorstw przez instrumenty Jinansowe", w szc'zeg6lnoSci w celu
potwierdzenia kwalifikow'alnoSci wydatk6w, udzielenia rvsparcia. zarzqdzania, rnonitoringu,
ewaluacji, kontroli, audyu i sprawozdawczoSci <>raz dzialari infbrmacyjno-pron-rocyjnych w
ramach RPO WiM 2014-2020.

6. Dane osobor,ve zostaly powierzone do przetrvarzania Beneficjentolvi realizuj4cemu Projekt,
kt6rym jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzib4 w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszar,va oraz podmiotom, ktcire na zlecenie Beneficjenta
uczestnicz4 w realizacji Projektu, d.:

l) home.pl S,A. z siedzib4 przy ul. Zbo2owej 4. 70-653 Szczecin,

2) Warmir[sko-Mazurskiemu Funduszowi ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o.) w
Dzialdorvie, z siedzibq przy ul. Wolno5ci -1, lJ-200 Dzialdorvo.

Ponadto dane osobowe zostaly po"vierzone przsz F undusz Instytucji Finansowej. za
poSrednictrvem, kt6rej Ostateczny Odbiorca zlo2yl wniosek o udzielenie porgczenia.

7. Instytucja Zarzqdzajqca polvotala lnspektora Ochrony' Dany'ch, z ktorym kontakt jest mozlirvl,
pod adresem ernail: iod@warmia.n'razury.pl.

8. Beneficjent powolal Inspektora Ochrony Dany'ch, z ktcirym kontakt jest mo2liwy pod adresem
email: iod@bgk.pl.

9. home.pl ,S.1. powolala Inspektora Ochron,v- Danych. z kt6ryrn kontakt .iest mo2liwy pod
adresem email: IODO@home.net.pl.

10. Fundusz powolal Inspektora Ochrony Danl'ch. z kt6rym kontakt jest mo2liwy pod adresern
email : iod@poreczenia-kredytorve. info.

ll. Dane osobow'e. zgodnie z obor.vi4ztrjqcymi przepisarni prawa. s4 udostgpniane uprawnioulnr
podmiotom i instytucjom. \\' tym Ministrorvi n'laSciwemu do sprau' rozrvoju regionahtego.
Dane osobowe sq udostgpniane takze Pracownikorn Funduszu iosclbom r,vsp6lpracuj4cl'nr z
Funduszern lv zakresie powierzonych irn oborvi4zkorv.

12. Dane osobor,l'e rnog4 zostai'pou'ierzone lub udostgpnione takze specjalistycznl,m podmiotom
realizuj4cyrn badania ewaluacy'jne. kontrole iauclyt r'v rarnach RPO WiM 2014-2020 na

zlecen ie I nsty'tucj i Zarzqdzaltlcej / I ub Bene fi c.j c nta.

13. Dane osobor've mog4 bf i takze r,r,zajernnie przekaz;-'uane pomigclzl,F'uncluszern a Instytucj4
Finansow4. kt6ra udziela finansorvtrnia zabezpieczirnego przez Fundusz porgczeniern.

14. Dane osoborve rnog4 by'i. n'razie potrzebl'. przetrvarzane tak2.e przez podmioty. z poltloc)'
kt6rych Fundusz korzysta rvykonui4c srvo.ic zadtinia (np. kanceltrrie prawrle. pochniotl
zapewniaj4ce obslugg i bezpicczetistr.vo svsternu infbmratl,'cznego, seruu'isanci sl stemor.r'
infbrmatl'cznych" podn'riot1 wy'konui4ce uslugi archirvizacyjne oraz niszczenia clokurnentac.ii.
podmioty dostarczai4ce rla zlecetric [iunduszu krlresponclenc'iq lub inne rv1,k'ur,alillkorlanc
podrnioty. kt6r1'ch pomoc okazc sig niezb-eclna clo r.r1'konv*ania zadari Funcluszu).

15. [)ane osobone bgckl przcchou\\\iure do czASu akccptac'ii spranozclania koricoucgu z

roalizacji Rcgionalnego Programu Operacyjrtogo Wojcu(ldztwa Wannirisko-Mazurskicgo nit
lata 20l4-2020 przez Komis.iq l:urupejsk4.

16. Osobom" kt6ry'ch clane osobowe sa przet\\'arzane. \v ka2d1'm czasie przvsluguie pra\\o
dostqpu do swoich danych osobor.rych. jak r(runicz prawo '2l1dania ich sprostor.vania.
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Natomiast prawo do usunigcia danych. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo

do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysluguje w przypadkach i na zasadach

okreSlonych odporviednio w arL lT-22 RODO.

17. Osobom, kt6rych dane osobowe s4 przetwarzaLre, kt6re uznaj4, 2e przelwatzanie ich danych

osobor.vych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. przy'sluguje prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

18. W przypadku Ostatecznego Odbiorcy podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa

ich podania jest r6wnoznaczna z brakiem rnoZliwoSci udzielenia wsparcia w' ramach Projektr"r,

tym samym z brakiem mozlirvoSci udzialu w realizacji Projektu.

19. W przypadku os6b frzycznych, ktorych dane osobowe s4 przetwarzane !v 'zwiqzku z
udzielaniem prawnego zabezpieczenia zobowi4zania z tytulu udzielanego Ostatecznemu

Odbiory wsparcia w Projekcie, podanie danych jest dobrowolne. aczkolwiek odmowa ich

podania bgdzie r6wnoznaczna zbrakiem rno2liw'oSci udzielenia OstatecznemLl Odbiorcy
wsparcia w ramach Projektu, bowiem podanie danych osobowych jest niezbqdne do

ustanorvienia prawnego zabezpieczenia zobowi4zania z tytulu udzielanego wsparcia.

20. Wigcej infbrmacji na temat Projektu pn. ,"Wsparcie rozwoju i konkurencyjnoSci
przedsigbiorstw przez instrumenty flnansowe". w ramach kt6rego przetwarzane s4 dane

osobowe. mozna uzyskai kontaktuj4c sig z Funduszem.

$14

POSTANOWTENIA KONCOWE

l. Zarzqd Funduszu jest uporvaZniony do okreSlania wzoro'w ponizej wymienionych
dokument6w:

- Wniosek o udzielenie Porgczenia.

- Umorva o udzielenie Porgczenia z deklaracj4 wekslor.v4.

- PorEczenie.

2. Wszelkie spory zw'i4zane z realizacj4 zawartej Umowy o uclzielenie Porgczenia oraz

stosor,raniern Regulaminu poddaje sig pod rozstrzygnigcie s4d6rv potvszechnych rvlaSciwych
clla sieclziby Funduszu.

Zalqczniki clo Regu lamin u :

Zalilcznik nr 1

Obszary Strategicznej Interrvencji (OSI) 11'oign'(rdzt$'a nantritisko-
mazurskieuo

Zalilcznik nr 2
Obszary Inteligentnyclt Specjalizacji r ojeu(rclztrva rvarmifisko-
rnazurskiego

Zal4cznik nr 3 Proceclura put'i prt.s.s u
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