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Karta Produktu Pożyczka Pomocowa 
dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 

 

II. Podstawowe parametry Pożyczki Pomocowej 

1. Wartość Jednostkowej Pożyczki pomocowej wynosi do 500 000,00 PLN, z tym zastrzeżeniem, że 
Pośrednik Finansowy w każdej chwili może obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki. Kwota Pożyczki 
jest uzależniona od dostępności kapitału pożyczkowego w ramach Umowy w sprawie dalszego 
wykorzystania środków, zawartej pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Województwem 
Świętokrzyskim oraz oceny ryzyka finansowego przez Pośrednika Finansowego. 

2. Maksymalna kwota Pożyczki pomocowej nie może przekraczać:  

1) 15% średnich rocznych obrotów Pożyczkobiorcy ogółem za ostatnie trzy zamknięte okresy 
obrachunkowe, lub  

2) 50% kosztów energii za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono 
wniosek o udzielenie Pożyczki. 

3. Minimalna kwota Pożyczki, jaka może być przyznana lub minimalne łączne wnioskowane 
zaangażowanie, o ile przedsiębiorca posiada zdolność pożyczkową wynosi 5 000,00 PLN.  

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Pośrednika Finansowego minimalna kwota Pożyczki 
może zostać obniżona.  

5. W ciągu kolejnych 12 miesięcy na rzecz tego samego przedsiębiorcy lub podmiotu powiązanego 
z nim osobowo lub kapitałowo w myśl załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 26 czerwca 2014 r.), 
Fundusz nie może udzielić pożyczek, których łączne zaangażowanie będzie wyższe niż 5% 
kapitału przeznaczonego na realizację Umowy w sprawie dalszego wykorzystania środków . 

6. Pożyczka pomocowa udzielana jest w walucie polskiej. 

7. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że wkład 
własny Pożyczkobiorcy klasyfikowanego do kategorii Start – up musi stanowić, co najmniej 10% 
wartości nakładów inwestycyjnych. 

8. Wypłata całkowitej kwoty pożyczki musi nastąpić do 31.12.2022 r., chyba że obowiązujące 
przepisy prawne wskażą inny termin udzielenia pomocy.  

9. Jeżeli wypłata Pożyczki następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz nie jest 
uzależniona od rozliczenia poprzednio wypłaconej transzy. 

10. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od daty zawarcia 
Umowy Pożyczki. 

11. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowych Pożyczki wynosi 6 miesięcy od daty podpisania 
Umowy Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa w pkt 
10 powyżej.   

 

III. Ostateczni Odbiorcy 

1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o Pożyczkę pomocową muszą spełniać łącznie następujące 
kryteria:  

1) na dzień udzielenia pożyczki nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w 
rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
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zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26); 

2) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu 
krajowego lub unijnego; 

3) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi 
osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, mający siedzibę lub 
koncentrujący swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego; 

5) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze 
środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w 
celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1675.); 

6) nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Pośrednikiem Finansowym,  
w rozumieniu §2 pkt 16 Regulaminu udzielania przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o. 
o. (SFR) z siedzibą w Kielcach pożyczek pomocowych dla przedsiębiorców poszkodowanych w 
wyniku agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, ze środków Umowy nr DPR-
VIII.043.37.2016/6 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dalszego wykorzystania przez SFR Sp. z o.o. 
środków dofinansowania Projektu: „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego 
Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.” zrealizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 
„Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. 
Rozwój przedsiębiorczości; 

7) nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
podatków i innych należności publicznoprawnych; 

8) nie są podmiotem mającym siedzibę lub utworzonym w kraju z Czarnej listy1 (Załącznik I do 
Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania 
opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i 
inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami); oraz nie 
prowadzą działalności i nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę 
lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy; nie zachodzą w stosunku do nich ani też do osób 
wchodzących w skład ich organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 
Rozporządzenia 2018/10462 (Dz.U.UE.L.2018.193.1); lub spełnione zostały warunki 
umożliwiające zastosowanie wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami 
znajdującymi się na liście państw niewspółpracujących (Czarna lista), i zobowiążą się do 
niezwłocznego informowania Pośrednika Finansowego o wszelkich zmianach informacji i 
danych przekazanych Pośrednikowi Finansowemu przy zawieraniu Umowy Pożyczki oraz w 
całym okresie trwania tej umowy w powyższym zakresie; 

                                                
1 Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej jest 
dostępny pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2022_103_R_0001&from=PL 
2
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 
283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2022_103_R_0001&from=PL
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9) nie są przedsiębiorcami objętymi sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 
1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 
16, z późn. zm.) lub decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków 
ograniczających w związkuz działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.), w szczególności: 

1) podmiotami wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje; 

2) przedsiębiorcami będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, 
lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 
rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.); 

3) przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w sektorach przemysłu, w które są 
wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie 
będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami; 

10) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub w przypadku pożyczkobiorców niebędących 
osobami fizycznymi żadna z osób będących członkami organów zarządzających nie została 
prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, 
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej; 

11) w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej: 

  utracili dostawców/ odbiorców z terenów Ukrainy, z którymi obroty przekraczały 
40% obrotów generowanych przez Pożyczkobiorcę lub  

 utracili możliwość importu/exportu towarów/materiałów do produkcji z państw 
położonych za wschodnią granicą Polski lub  

 nastąpił wzrost kosztów energii o 50% 
w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku. 

IV. Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Pożyczki dla MŚP 

1. Udzielenie Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych 
umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub 
ubezpieczeniowych) z Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o., lub podmiotem 
partnerskim lub powiązanym w stosunku do Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.; 
powyższe nie dotyczy powszechnie występujących na rynku oraz standardowo stosowanych 
przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., zabezpieczeń ustanawianych przez 
Pożyczkobiorcę na rzecz Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w związku z zawieraną 
umową Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy 
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ubezpieczeniowej” Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru oferty spośród ubezpieczycieli 
dostępnych na rynku. 

2. Finansowanie z Pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, 
w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że 
finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty 
tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy 
państwa. 

3. Środki Pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i 
Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a 
także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.  

4. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej 
kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane 
dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
Pożyczkobiorcy złożony po wypłacie całkowitej kwoty Pożyczki, Pośrednik Finansowy może 
zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni.  

5. Pożyczkobiorca przedkłada u Pośrednika Finansowego oryginały dokumentów mających stanowić 
podstawę rozliczenia wydatkowania środków z pożyczki wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz 
zestawienie wydatków w formie papierowej i elektroniczne. 

6.  Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały 
przyznane, jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, 
wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki. 
Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie 
Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że 
przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie 
Jednostkowej Pożyczki. 

7. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie 
Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, 
że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie 
Jednostkowej Pożyczki. 

8. W przypadku dokonywania przez Ostatecznego Odbiorcę płatności w formie gotówkowej, 
płatności takie dokonywane są z poszanowaniem art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2021 poz. 162) lub aktu zastępującego, tj. za pośrednictwem rachunku 
płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, 
jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających 
z niej płatności, przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 19 ww. ustawy, lub 
równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według 
kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Aktualnie obowiązek rozliczeń za 
pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy kwoty przekraczającej 15 000,00 PLN. 

9. Ostateczny Odbiorca przechowuje dowody świadczące o wydatkowaniu środków pożyczki na 
określony cel, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Mogą to być faktury, inne 
równoważne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa krajowego, z uwzględnieniem specyfiki 
wydatku.  

10. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna 
być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w 
języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez 
Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie. 
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V. Przeznaczenie finansowania  

1. Pożyczka może być udzielana przedsiębiorcom mających siedzibę lub koncentrujących 
działalność na terenie województwa świętokrzyskiego na cele inwestycyjne lub obrotowe 
nakierowane na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej wobec 
Ukrainy. 

2. W ramach pożyczki będą finansowane wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności 
gospodarczej i zapewnieniem jej ciągłości działania. Udzielenie Pożyczki pomocowej powinno 
umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wniosek o pożyczkę powinien zawierać 
elementy biznes planu przedsiębiorcy, w którym określa harmonogram osiągnięcia poprawy                                    
w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej.  

3. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności 
firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.  

4. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w 
tym: 

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu 
pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymującego wynagrodzenie 
od podwykonawców, 

b) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, 

c) spłatę zobowiązań handlowych, dla których termin wymagalności na dzień złożenia wniosku 
nie minął, 

d) pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,  

e) zatowarowanie, półprodukty itp., 

f) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, 

g) zakup środków trwałych, takich jak: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, 
wyposażenie, 

h) budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli 
produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, 

i) zakup usług, takich jak między innymi: usługi projektowe, doradztwa, przeprowadzania badań 
i analiz, szkoleniowe i promocji, 

j) inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, 

k) zakup wartości niematerialnych i prawnych. 

 

3. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy 
Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 

4. Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowalne, jeśli cena zakupu 
używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt 
podobnego nowego środka trwałego. 

5. Pośrednik Finansowy może zobowiązać Pożyczkobiorcę do przeznaczenia naliczonego podatku 
VAT dotyczącego finansowanej inwestycji na spłatę Pożyczki pomocowej w terminach 
wynikających z przepisów dotyczących rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku VAT.  



 

6 
 

6. Pożyczka udzielana jest na przedsięwzięcia, które uznaje się za potencjalnie wykonalne 
ekonomicznie i które nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia 
decyzji inwestycyjnej przez Pośrednika Finansowego. 

VI. Wykluczenia z finansowania 

1. Środki z Pożyczki pomocowej nie mogą być przeznaczone na:  

1) finansowanie wydatków poniesionych przez Pożyczkobiorcę pokrytych uprzednio ze 
środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej 
lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; 

2) prefinansowanie wydatków, w części na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie  

w formie dotacji lub pomocy zwrotnej; 

3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie 
Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone); 

4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; Pożyczka nie 
może zostać przeznaczona na spłatę innych pożyczek i kredytów. 

5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem określonym w pkt. V ust. 1 
niniejszej metryki; 

6) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu; 

7) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę 
kapitału; 

8) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych 
przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego  

9) i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; 

10) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do 
obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez 
producenta lub importera treści pornograficznych; 

12) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i 
amunicją; 

13) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na 
automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 

14) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez 
producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
prekursorów; 

15) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych; 

16) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 
listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 

17) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z 
ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
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18) przeniesienie działalności produkcyjnej lub innej działalności przedsiębiorcy z innego 
kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

VII. Ograniczenia w finansowaniu 

1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej 
inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy. 

2. Jeden Przedsiębiorca może otrzymać dwie Pożyczki pod warunkiem, że druga Pożyczka może 
zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej Pożyczki, z zastrzeżeniem, że 
maksymalna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie przekroczy 500 000,00 
PLN.  

3. Pomocy nie udziela się w przypadku pomocy uwarunkowanej przeniesieniem działalności 
produkcyjnej lub innej działalności beneficjenta z innego kraju na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4.     Pomocy nie udziela się pośrednikom finansowym.  

5.    Pośrednik finansowy zapewnia mechanizm gwarantujący, że korzyści, które mógłby osiągnąć w 
związku z udzielaniem pomocy, niewynikające z rozporządzenia, są przekazywane w możliwie 
największym zakresie beneficjentowi zgodnie z przepisami rozporządzenia. 

 

VIII. Zasady odpłatności za udzielenie Pożyczki dla MŚP 

1. Pożyczki pomocowe są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, z 
uwzględnieniem zasad udzielania pomocy określonych w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i 
Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów 
finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu 
wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej 
wobec Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1675.). 

2. Pożyczki są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - oprocentowanie 
Pożyczki pomocowej jest stałe w całym okresie obowiązywania Pożyczki i jest równe stopie 
bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującej na dzień 1 
lutego 2022r.3, powiększonej o marżę w wysokości 1 p.p. 

3. Wartość pomocy wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto. 

4. Wartość pomocy stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która 
byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z 
oprocentowania pożyczki zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy. 

5. Rynkowa wartość odsetek, o której mowa w ust. 1, jest równa stopie referencyjnej ustalonej 
zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 
dyskontowych. Stopa referencyjna jest obliczana jako suma aktualnej stopy bazowej oraz marży 
ustalonej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania 
stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu 
zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez 

                                                
3
 Stawka określana jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r. sprawie 

udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających 
ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 
Dz.U.2022.1675 z dnia 2022.08.09 
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przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym 
metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 

6. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających 
udzielenie Pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, finansowanie nie jest udzielane. 

7. Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udzieleniem i 
obsługą. Powyższe nie dotyczy prawa do ewentualnego nakładania na Pożyczkobiorcę 
obowiązku pokrycia faktycznych kosztów czynności windykacyjnych prowadzonych przez 
Pośrednika Finansowego oraz kosztów innych niezbędnych działań Pośrednika Finansowego 
spowodowanych niewywiązywaniem się przez Pożyczkobiorcę z warunków Umowy Pożyczki.  

8. Pożyczkobiorca ponosi wszelkie opłaty związane z ustanowieniem, zmianą, wykreśleniem i 
obsługą zabezpieczenia prawnego pożyczki, w tym koszty wycen, postępowań windykacyjnych, 
egzekucyjnych i sądowych. 

9. Obowiązek badania dopuszczalności pomocy, obliczania wartości udzielonej pomocy, zgłaszania 
faktu udzielania takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia (jeśli dotyczy) oraz składania 
sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na Pośredniku 
Finansowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

Podpis pożyczkodawcy 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu: 

 

 

 

 

 

Podpis pożyczkobiorcy 

 


