Załącznik nr 3 do umowy pożyczki
Karta Produktu – Mikropożyczka do umowy
I.

Opis Instrumentu Finansowego

Pożyczka udzielana jest przez Pośrednika Finansowego z przeznaczeniem na rozpoczęcie
działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę.
II. Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek
1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może
przekroczyć [20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia1 obowiązującego w
dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą].
2. Udział środków własnych Pośrednika Finansowego w Jednostkowej Pożyczce wynosi co
najmniej 5% jej całkowitej wartości,
3. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia
uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
4. Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie
wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa w pkt. 3.
III. Obligatoryjne zasady dotyczące udzielania Jednostkowej Pożyczki
1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu oceny ryzyka kredytowego
Ostatecznego Odbiorcy oraz ustanowieniu zabezpieczeń.
2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane
w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na
wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne
90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie
środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument
równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego.
3. Wypłata całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ustanowienia zabezpieczeń.
IV. Zakres finansowania
Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego
stanowi 100% jego wartości.
V. Wykluczenia z finansowania
1

przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, stosowane od
pierwszego dnia następnego miesiąca po jego ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z
późn. zm.)
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W ramach instrumentu nie jest możliwe:
1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy,
programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy
krajowej lub zagranicznej,
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały
fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
3) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
4) refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych
podmiotów.
VI. Ograniczenia w finansowaniu
Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach
Działania Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
VII.Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Pożyczek
1. Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom w swojej strukturze zawierają
wkład Programu udostępniony przez Menadżera Funduszu Funduszy oraz wkład własny
Pośrednika Finansowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1, Pośrednik Finansowy oprócz wypadkowej stawki
oprocentowania zawiera w umowie z Ostatecznym Odbiorcą informacje dotyczące źródeł
pochodzenia oraz stawek oprocentowania dla poszczególnych komponentów Jednostkowej
Pożyczki.
3. Komponent pochodzący z wkładu Programu oprocentowany jest na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
o których mowa w Rozporządzeniu 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 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014–2020. (Dz.U. 2015 poz. 1073).
4. Oprocentowanie komponentu Jednostkowej Pożyczki, pochodzącego z Wkładu Programu,
jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 0%.
5. Oprocentowanie komponentu Jednostkowej Pożyczki, pochodzącego z środków własnych
Pośrednika Finansowego, jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i zostało wskazane
w Umowie Inwestycyjnej.

6. Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych
z ich udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności
windykacyjnych.
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