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Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu (zwana dalej Pośrednikiem Finansowym lub Fundacją)  ustala w 

niniejszym Regulaminie: 

1) zasady udzielania pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, 

2) warunki spłaty pożyczek, 

3) wzajemne prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego i Pożyczkobiorcy. 

 

§ 2  

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Fundacja – Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu, 

b. Regulamin – „Regulamin udzielania Pożyczek Inwestycyjnych”, 

c. Działalność gospodarcza – działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w 

celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność, 

d. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca 

osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

e. Wnioskodawca – podmiot występujący do Fundacji z wnioskiem o udzielenie pożyczki, 

f. Pożyczkobiorca – podmiot korzystający z pożyczki, 

g. Pożyczka – środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Fundację na warunkach określonych w 

umowie i niniejszym regulaminie,  

h. Zdolność do spłaty pożyczki – zdolność do spłaty kwoty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami 

w umownych terminach spłaty,  

i. Okres na jaki udzielona została pożyczka – okres rozpoczynający się w dniu zawarcia umowy 

o pożyczkę  i kończący się w dniu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami 

określonymi w umowie pożyczki. Do okresu tego zalicza się czas od podpisania umowy do wypłaty 

środków (lub pierwszej transzy środków) oraz okres spłaty pożyczki. 

j. Udzielenie pożyczki – zawarcie umowy  pożyczki, 

k. Uruchomienie pożyczki – przekazanie (wypłata) środków na cel wskazany w umowie pożyczki, 

l. Wykorzystanie pożyczki – pobranie przez Pożyczkobiorcę środków z tytułu udzielonej pożyczki lub 

bezpośrednie przekazanie tych środków przez Fundację na pokrycie zobowiązań Pożyczkobiorcy 

związanych z celem finansowania, określonym w Umowie Pożyczki, 

m. Zadłużenie – kwota wykorzystanej i niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami, 

n. Zadłużenie przeterminowane – zadłużenie, którego umowny termin spłaty upłynął, 
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o. Marża – ustalona ilość punktów procentowych doliczona do obowiązującej stawki bazowej ustalonej 

przez Komisję Europejską, 

p. Start up – przedsiębiorstwo działające na rynku w momencie zawarcia umowy pożyczki nie dłużej, niż 

24 miesiące od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej 

Ewidencji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy 

spółki, przy czym przekształcenie lub zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się za 

kontynuację działalności gospodarczej. 

 

 

Rozdział  II  

Zasady udzielania pożyczek  

 

§ 3 

1. Pożyczki przyznawane są przedsiębiorcom na Inwestycje realizowane w granicach administracyjnych 

województwa opolskiego. W przypadku gdy przedmiotem wsparcia będzie przedsięwzięcie 

niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce  realizacji  Inwestycji uznaje się siedzibę lub oddział 

Pożyczkobiorcy lub miejsce prowadzenia przez niego działalności  gospodarczej, które muszą być 

zlokalizowane na terenie województwa opolskiego (weryfikacji dokonuje Fundacja na podstawie 

zapisów w dokumentach rejestrowych).  

 

2. W ramach Pożyczek Inwestycyjnych, finansowane mogą być:  

a. Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i 

organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020; 

b. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia 

na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; 

c. Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, 

tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali 

działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego 

produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu. Spełnienie niniejszego kryterium weryfikuje 

Fundacja na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę Biznes Planu wraz ze stosownymi 

dokumentami. Na etapie oceny dokonywanej przez Fundację, spełnienie powyższych warunków 

jest deklaratywne, niemniej oceniane są przyjęte dla przedmiotowej Inwestycji założenia, tj. czy 

zakres Inwestycji / działalność Przedsiębiorstwa umożliwia realizację wskazanych w Biznes 

Planie założeń w zakresie niniejszego kryterium.  

3. W ramach Pożyczek Inwestycyjnych nie jest możliwe: 

a. finansowanie majątku obrotowego; 

b. refinansowanie zadłużenia, w tym spłatę rat leasingowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych u 

innych podmiotów; 

c. spłata zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy; 

d. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy; 

e. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów 

konsumpcyjnych; 

f. finansowanie wydatków poniesionych przez Pożyczkobiorcę pokrytych uprzednio ze środków 

EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych 

źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; 

g. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych 

przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; 
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h. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie 

Pożyczki Inwestycyjnej zostały już poniesione (tj. opłacone); 

i. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści 

pornograficznych; 

j. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  

i amunicją; 

k. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier  

na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 

l. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 

m. finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych; 

n. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy 

działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 

o. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu 

tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

p. 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. 

q. prefinansowanie wydatków, w części na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie 

w formie dotacji lub pomocy zwrotnej; 

r. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu; 

s. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę 

kapitału; 

t. finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych. 

4. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji 

możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy. 

5. W ramach udzielania pożyczek priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią 

Inwestycyjną Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności 

Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu 

(tzw. Specjalizacje Inteligentne): 

a. chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne 

organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych), 

b. budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, 

wapna i betonu, Technologie drewna),  

c. przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie 

projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali),  

d. przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie 

wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć),  

e. rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania 

żywności w szczególności przetwarzanie mleka), 

f. procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia, Zintegrowany 

przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu 

intermodalnego przyjaznego środowisku). 

Spełnienie niniejszego kryterium weryfikuje Fundacja  na podstawie dokumentów rejestrowych 

Przedsiębiorstwa. 

Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD zawiera 

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  
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Wnioski, o których mowa powyżej rozpatrywane będą w pierwszej kolejności z zastosowaniem 

zwiększonej punktacji w kategorii „perspektywy rozwojowe”. 

6. W ramach udzielania pożyczek, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać: 

a. Przedsiębiorstwa ekologiczne,  tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, 

energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację 

rozwoju; 

b. Przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie 

negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców 

energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi. 

Na etapie oceny dokonywanej przez Pośrednika Finansowego, spełnienie powyższych warunków jest 

deklaratywne, niemniej oceniane są przyjęte dla przedmiotowej Inwestycji założenia, tj. czy zakres 

Inwestycji / działalność Przedsiębiorstwa umożliwia realizację wskazanych w Biznes Planie założeń. 

7. Oceny możliwości skorzystania Przedsiębiorstwa z preferencji, o których mowa w ppkt 8. poniżej, 

dokonuje Fundacja  na podstawie Biznes Planu wraz ze stosownymi dokumentami. 

8. Preferencje, z których mogą skorzystać Przedsiębiorstwa wskazane w ppkt 6. powyżej polegają na 

wydłużeniu karencji w spłacie Pożyczki Inwestycyjnej z 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy od 

dnia jej uruchomienia. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. 

 

§ 4 

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

a. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy 

państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w 

trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C  249/1 z 31.07.2014 r.); 

b. 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; 

c. 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; 

d. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi 

osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi oraz 

mającymi siedzibę lub oddział lub stałe / dodatkowe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie województwa opolskiego  

e. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 

przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji; 

f. nie są wykluczeni, stosownie do 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 (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis); 

g. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Fundacją. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji czynności 

związane z procedurą wyboru Pożyczkobiorców, w tym w szczególności osoby biorące udział w 

procesie oceny wniosków o pożyczkę, zabezpieczeń, negocjacji postanowień Umowy Pożyczki czy 

podejmowania decyzji o udzielaniu bądź odmowie udzielenia Pożyczki a Wnioskodawcą, którego 

dotyczy wybór lub osobami uprawnionymi do jego reprezentacji lub zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają na terenie 

województwa opolskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z 

wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie działalności na terenie 

województwa opolskiego nie może mieć charakteru pozornego.  

 

§ 5 

1. O pożyczkę ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy 

a. Posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym 

terminie spłaty. 

W szczególnym przypadku dopuszcza się: 

a) udzielenie pożyczki podmiotowi nie mającemu zdolności kredytowej pod warunkiem, że 

przedstawi program poprawy sytuacji finansowej i gospodarczej, którego realizacja  

zapewni, według Fundacji uzyskanie zdolności kredytowej w oznaczonym terminie, 

b) udzielenie pożyczki nowoutworzonemu podmiotowi gospodarczemu, który nie może 

wykazać się bieżącą zdolnością kredytową. W takim przypadku Fundacja może uzależnić 

udzielenie pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków (np. dodatkowego 

zabezpieczenia spłaty pożyczki, przedstawienia szczegółowego biznesplanu), 

b. Prowadzą rachunkowość w formie: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak również w ramach pełnej 

księgowości, 

c. Techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia projektu inwestycyjnego gwarantują jego 

wykonalność. 

2. Fundacja może zażądać sporządzenia przez Wnioskodawcę stosownego  oświadczenia o spełnieniu 

kryteriów MSP wg wzoru który dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz stronie internetowej Fundacji: 

www.fundacja.opole.pl. 

 

§ 6 

1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej nie może przekroczyć kwoty  1 000 000,00 zł. 

2. Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej, niż jedną Pożyczkę Inwestycyjną z zastrzeżeniem, 

że łączna suma wszystkich Pożyczek Inwestycyjnych udzielonych temu samemu przedsiębiorcy nie 

może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. 

3. Maksymalny okres spłaty  danej Jednostkowej Pożyczki Inwestycyjnej nie może być dłuższy, niż 60 

miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty tej Pożyczki Inwestycyjnej. 

4. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki Inwestycyjnej wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, 

przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących 

preferencji (powyżej) 

§ 7 

1. Pożyczki mogą być oprocentowane: 

http://www.fundacja.opole.pl/
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a. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu 

obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej 

w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 

19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka 

niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i 

akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;  

b. 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 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).  

 

Oprocentowanie pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe 

w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 4% w stosunku rocznym. 

  

2. Od środków udzielonych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich 

udostępnieniem i obsługą, z zastrzeżeniem ppkt 3 poniżej.  

3. Dopuszcza się możliwość pobierania kar od Pożyczkobiorców za niewykonanie postanowień Umowy 

Inwestycyjnej oraz opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.  

4. W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających 

udzielenie pomocy de minimis  finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych. 

Wielkość stosowanej marży przedstawia poniższa tabela. 

Marża pożyczek w punktach bazowych 

Ocena pożyczkobiorcy wg metody 

punktowej  

(Formularz oceny wstępnej) 

Poziom zabezpieczeń 

Wysoki Standardowy Niski 

Wysoka   

(ilość punktów – 56 do 72) 
60 (0,6%) 75 (0,75%) 100 (1,0%) 

Zadawalająca  

(ilość punktów – 41 do 55)  
100 (1,0%) 220 (2,2%) 400 (4,0%) 

Zła/Trudności finansowe  

(ilość punktów – 29 do 40) oraz 

rozpoczynający działalność gospodarczą 

* 

400 (4,0%) 650 (6,5%) 1000 (10,0%) 

* na potrzeby oceny punktowej za  Wnioskodawcę rozpoczynającego działalność gospodarczą rozumie 

się osobę/firmę, u której nie upłynął okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia zarejestrowanej 

działalności gospodarczej. 

 

5. Wszelkie czynności związane z naborem wniosków, podejmowaniem przez Fundację decyzji 

pożyczkowych oraz zawieraniem i realizacją postanowień Umów Pożyczek, są wykonywane z 

przestrzeganiem zasad zapobiegania występowania konfliktu interesów w tym w szczególności 

zawartych w: 

1) postanowieniach Rozporządzenia 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 
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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 uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, 

2) zawiadomieniach Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i 

zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego” (2021/C/ 121/01) z 9 

kwietnia 2021 r. 

 

 

Rozdział  III 

Tryb składania wniosków i wydawania decyzji, wytyczne dotyczące umowy o udzielenie pożyczki i 

wykorzystania pożyczki 

 

§ 8 

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 2022-10-10 i ma charakter ciągły. Nabór potrwa do wyczerpania 

środków przeznaczonych na pożyczki. Fundacja przewiduje możliwość zawieszenia i odwieszenia naboru w 

zależności od wolumenu otrzymanych wniosków oraz  rodzaju podejmowanych decyzji pożyczkowych. 

Informacja o zawieszeniu, odwieszeniu bądź zamknięciu naboru zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Fundacji. Wolumen złożonych wniosków może przekroczyć sumę środków przeznaczonych na pożyczki. W 

takim przypadku kolejni Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o zakwalifikowaniu wniosku na listę 

rezerwową. 

Składanie wniosków o pożyczkę odbywa się za pomocą strony internetowej Fundacji, zawierającej aktualny 

formularz wniosku, przeznaczony do wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną.  Dodatkowo na stronie 

internetowej udostępniony jest formularz wniosku, przeznaczony do wypełnienia w sposób ręczny lub 

komputerowy. Dostęp do wniosku o pożyczkę, przeznaczonego do wysłania droga elektroniczną,  można 

uzyskać po zarejestrowaniu się i uzyskaniu potwierdzenia aktywacji konta. Logowanie do indywidualnego konta 

Wnioskodawcy odbywa się po wpisaniu loginu (adres e-mail) oraz hasła. Formularz wniosku zawiera pola 

obowiązkowe oraz fakultatywne. Umożliwia również dołączenie załączników w formie elektronicznej (skany, 

zdjęcia itp.). Po prawidłowym wypełnieniu, wniosek należy wysłać, klikając odpowiedni przycisk. Przesłany 

wniosek może zostać przez pracownika Fundacji przyjęty lub odesłany do uzupełnienia. Fundacja rozpoczyna 

rozpoznanie wniosku po otrzymaniu w formie elektronicznej jego wersji opatrzonej podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. 

 

Po pozytywnej weryfikacji kompletności otrzymanej dokumentacji wniosek zostaję przyjęty. W przypadku 

przyjęcia wniosku przez Fundację, należy go wydrukować, zaparafować strony, ponownie opatrzyć podpisami 

osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy i dostarczyć, wraz z wymaganymi załącznikami, do 

siedziby Fundacji: 

 elektronicznie, za pomocą strony internetowej Fundacji poprzez indywidualne konto Wnioskodawcy, 

w postaci skanów - plików w formacie pdf lub 

 elektronicznie, na adres skrzynki e-mail, w formie zeskanowanych i podpisanych dokumentów 

(z zachowaniem formy dokumentowej, przewidzianej w art. 720 k.c.). 

 

§ 9 

Fundacja może udzielić pożyczki na podstawie wniosku wraz z załącznikami złożonego przez Wnioskodawcę. 

Wniosek otrzymuje datę wpływu, która rozpoczyna proces oceny formalnej dokumentów.  

 

§ 10 

1. Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy.  

2. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien zawierać: 

a. kwotę wnioskowanej pożyczki i cel na który ma być przeznaczona, 

b. wskazanie form prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 

c. inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny wniosku, w tym informacje o ewentualnych 

zadłużeniach lub o złożonych wnioskach o pożyczkę lub kredyt w innych instytucjach 
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finansowych, a także o udzielonych przez Wnioskodawcę poręczeniach lub podjętych 

zobowiązaniach do świadczenia za osobę trzecią. 

3. Wnioskodawca będący osobą fizyczną zobowiązany jest złożyć Fundacji oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Obowiązek ten dotyczy również poręczycieli i innych 

osób trzecich ustanawiających na swoim majątku prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki. 

 

§ 11 

1. Do wniosku o udzielanie pożyczki, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności 

gospodarczej, Wnioskodawca powinien w szczególności załączyć następujące dokumenty: 

a. dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny Wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru, 

zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, statut, umowę spółki, koncesje i inne 

dokumenty, w zależności od formy prawnej), 

b. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, podsumowanie KPiR itp. za ostatnie 2 

lata i okres bieżący, a w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 

krócej niż 2 lata, za cały okres prowadzenia działalności, 

c. zezwolenia/koncesje na działalność wymagającą zezwolenia, 

d. opinie banków, w których Wnioskodawca posiada rachunek/rachunki oraz opinia banków, w 

których Wnioskodawca korzysta z kredytów (zaświadczenie o wysokości zadłużenia, 

terminowości spłat). 

e. pozostałe załączniki wskazane na stronie internetowej Fundacji (www.fundacja.opole.pl). 

2. Fundacja ma prawo żądać oryginały złożonych dokumentów do wglądu. 

 

§ 12 

Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych dokumentów i informacji niezbędnych do 

rozpatrzenia wniosku o pożyczkę  oraz udostępnienia do wglądu dokumentów i ksiąg handlowych, jak również 

uzależnić rozpatrzenie wniosku od przeprowadzenia wizytacji na miejscu u Wnioskodawcy i jej wyników. 

Szczegółowy wykaz załączników znajduje się w Wykazie dokumentów i formularzy, dostępnym na stronie 

internetowej Fundacji.  

§ 13 

Po pozytywnej weryfikacji kompletności otrzymanej dokumentacji, wniosek zostaje opatrzony datą przyjęcia. 

Data ta rozpoczyna proces rozpatrywania wniosku o pożyczkę. 

 

§ 14 

Na podstawie przedłożonego wniosku o pożyczkę i załączników do tego wniosku oraz wyników 

przeprowadzonej wizytacji, Zarząd Fundacji z należytą starannością ocenia bieżącą i perspektywiczną sytuację 

ekonomiczno-finansową Wnioskodawcy oraz jego zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w 

proponowanym terminie, a także stopień własnego ryzyka. 

 

§ 15 

1. Fundacja uzależnia udzielenie pożyczki i jej warunki od posiadania  przez Wnioskodawcę zdolności do 

spłaty pożyczki, efektywności przedsięwzięcia finansowanego z w/w pożyczki oraz od stopnia ryzyka 

ponoszonego przez Fundację. 

2. Niezależnie od spełnienia warunków określonych w ust. l Wnioskodawca zobowiązany jest do 

ustanowienia zaakceptowanego przez Fundację prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, którym może 

być w szczególności: 

a. gwarancja bankowa, 

b. poręczenie według prawa wekslowego, 

c. poręczenie według prawa cywilnego, 

d. hipoteka, 
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e. blokada środków na rachunkach bankowych pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej, 

f. przelew (cesja) wierzytelności (również z tytułu ubezpieczenia), 

g. zastaw na prawach, 

h. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla (zabezpieczenie przyjmowane 

obligatoryjnie), 

i. ubezpieczenie pożyczki, 

j. pełnomocnictwo do rachunków bankowych 

k. przewłaszczenie, 

l. zastaw rejestrowy 

m. inne  prawnie dopuszczalne. 

3. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego Fundacja przyjmuje jako dodatkowe 

zabezpieczenie cesję praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu będącego zabezpieczeniem rzeczowym 

albo umowę ubezpieczenia wystawioną na rzecz Fundacji. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy na ich pełną wartość rynkową  

w zakresie:  

a. w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości zabudowanej 

budynkami- od ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia piorunu i innych zdarzeń losowych. 

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy nieruchomości gruntowych, 

b. w przypadku pozostałych zabezpieczeń rzeczowych – zakres ubezpieczenia reguluje   właściwa 

umowa przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego. 

4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być jednocześnie kilka rodzajów zabezpieczeń. 

5. Koszty związane z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki ponosi        Pożyczkobiorca. 

6. Tabela prowizji i opłat  dostępna jest na stronie internetowej  www.fundacja.opole.pl. 

7. Na żądanie Fundacji Wnioskodawca może zostać zobowiązany do przedstawienia aktualnej wyceny 

wartości proponowanego pod zabezpieczenie środka trwałego, nieruchomości lub  pojazdu. 

 

§ 16 

1. Na podstawie oceny wniosku o udzielenie pożyczki Zarząd Fundacji
.
 podejmuje decyzję o udzieleniu 

lub odmowie udzielenia pożyczki, zawiadamiając niezwłocznie Wnioskodawcę na piśmie o treści 

podjętej decyzji. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki Fundacja poda uzasadnienie swojej 

decyzji.  

2. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki Wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie. 

3. Odwołanie wnosi się do Zarządu Fundacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie 

udzielenie pożyczki. 

4. Zarząd Fundacji rozpoznaje odwołanie Wnioskodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż po 14 

dniach od złożenia odwołania zawierającego wszystkie niezbędne elementy (data odwołania, podpis 

zgodny z reprezentacją Wnioskodawcy, uzasadnienie). Po rozpoznaniu odwołania Zarząd podejmuje 

decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki, zawiadamiając niezwłocznie Wnioskodawcę 

na piśmie o treści podjętej decyzji. 

 

§ 17 

1. Ustala się maksymalnie 30-dniowy termin do rozpatrzenia wniosku o udzielenie   Pożyczki 

Inwestycyjnej i wydania przez Zarząd Fundacji  decyzji. 

2. Za datę, od której liczony jest termin określony w ust 1 niniejszego paragrafu uznaje się dzień przyjęcia 

przez Fundację kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami. 
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3. W sytuacji gdy wniosek zawiera braki uniemożliwiające  jego rozpatrzenie i wydanie decyzji, Fundacja 

wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a datą od której biegnie termin ustalony dla 

rozpatrzenia wniosku jest data usunięcia przez podmiot braków.    

 

§ 18 

1. Fundacja zobowiązana jest do przestrzegania poufności w zakresie uzyskanych informacji 

o Wnioskodawcy. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania informacji o przyznanej danemu Wnioskodawcy 

pożyczki podmiotom uprawnionym do uzyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa i 

odrębnych umów.  

 

§ 19 

1. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą w 

formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej. 

2. Zmiany umowy pożyczki wymagają aneksu w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej pod 

rygorem nieważności.  

3. W przypadku udzielenia pożyczki na zasadach pomocy de minimis, Fundacja weryfikuje pod kątem 

obowiązujących limitów, poziom uzyskanej przez wnioskodawcę pomocy na podstawie złożonego 

Formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, kopii zaświadczeń 

oraz zapisów z wniosku o pożyczkę. 

 

§ 20 

1. Umowa o pożyczkę stanowi zobowiązanie Fundacji do postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy 

określonej kwoty środków pieniężnych w oznaczonym terminie, na warunkach określonych w tej 

umowie. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem oraz do jej 

spłaty wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. 

 

§ 21 

O ile Zarząd Fundacji nie postanowi inaczej, Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy pożyczki w 

terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd Fundacji o udzieleniu pożyczki. Jeżeli w tym czasie 

umowa nie zostanie podpisana, decyzja o przyznaniu pożyczki staje się nieaktualna a Fundacja nie jest 

obowiązana do zawarcia Umowy Pożyczki. Fundacja nie ma obowiązku informowania o tym Wnioskodawcy. 

Do dnia podpisania Umowy wymagane jest dostarczenie przez Wnioskodawcę zaświadczenia o niezaleganiu ze 

składkami wobec ZUS(lub KRUS) oraz urzędu skarbowego nie starsze niż 30 dni. 

 

§ 22 

Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy za zgodą Fundacji, może być dokonana zmiana określonych 

w umowie pożyczki, warunków spłaty udzielonej pożyczki. Zmiana tych warunków poprzedzona jest oceną 

sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy przez odpowiedniego pracownika Fundacji, której celem jest stwierdzenie 

zasadności proponowanych zmian oraz rekomendacją komitetu pożyczkowego. Proponowane zmiany są 

akceptowane lub odrzucane przez kierującego Fundacją. W przypadku akceptacji proponowanych zmian, 

wprowadzane są one w formie aneksu do umowy o udzielenie pożyczki.  
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§ 23 

1. Umowa o udzielenie pożyczki powinna zawierać następujące elementy: 

a. datę i miejsce zawarcia umowy, 

b. oznaczenie stron, 

c. kwotę pożyczki, 

d. cel na jaki pożyczka została udzielona, 

e. datę uruchomienia i termin spłaty udzielonej pożyczki, 

f. oprocentowanie kwoty udzielonej pożyczki oraz warunki zmiany oprocentowania, 

g. rodzaje i wysokość opłat i kar umownych ponoszonych przez Pożyczkobiorcę,  

h. prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki,  

i. warunki wypowiedzenia umowy, 

j. zobowiązanie się przez Pożyczkobiorcę do zapłaty poniesionych przez Fundację kosztów 

windykacji zleconej podmiotom zewnętrznym, w przypadku nieuregulowania przez 

Pożyczkobiorcę zadłużenia w terminie zakreślonym w wezwaniu do zapłaty oraz oświadczenie 

Pożyczkobiorcy wyrażające zgodę na udostępnienie jego danych osobowych przez Fundację 

zewnętrznej firmie windykacyjnej,  

k. podpisy osób uprawnionych,  

l. zapis, iż w kwestiach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Prawa 

bankowego i Kodeksu cywilnego oraz przepisy Unii Europejskiej.  

2. Umowa o udzielenie pożyczki musi gwarantować bezpieczeństwo zaangażowanych środków, 

odpowiadać polityce udzielania pożyczek przez Fundację i być zgodna z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

3. Pożyczkobiorca akceptuje stosowane przez Fundację wzory umów, w tym w szczególności umowę 

pożyczki, cesji wierzytelności, przewłaszczenia, zastawu itp.  

 

§ 24 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować Fundację o: 

a. wystąpieniu do innego Pożyczkodawcy lub  Kredytodawcy z wnioskiem o pożyczkę, kredyt lub 

gwarancję, 

b. zamiarze udzielenia poręczenia lub podjęcia zobowiązania do świadczenia za osobę trzecią, 

c. złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub o złożeniu w Sądzie 

oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 

d. każdej zmianie, powodującej zmniejszenie realnej wartości ustanowionego zabezpieczenia spłaty 

udzielonej pożyczki, 

e. zamiarze dokonania zmian formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności lub zmian 

składu właścicielskiego, 

f. zmianie nazwy, siedziby lub adresu korespondencyjnego. 

2. Pożyczkobiorca zapewnia Fundację i przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek przekształcenia 

organizacyjne lub własnościowe dotyczące Pożyczkobiorcy nie wpłyną negatywnie na należyte 

wykonanie jego zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą 

oraz nie wyłączą, ani nie ograniczą odpowiedzialności Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej przez 

Fundację temu podmiotowi pożyczki. 
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§ 25 

Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie celu określonego w umowie o pożyczkę. 

 

§ 26 

1. Termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 60 

dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, bez względu na liczbę transz w jakich jest 

ona wypłacana. Wypłata Pożyczek Inwestycyjnych musi nastąpić w Okresie Budowy Portfela. 

2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane  

w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki przy czym termin 90 dni określa datę, do 

której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. 

3. W uzasadnionych przypadkach  na wniosek Pożyczkobiorcy  -  termin, o którym mowa w pkt 2 

powyżej może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter Inwestycji, z 

zastrzeżeniem, że rozliczenie musi nastąpić najpóźniej do 30 września 2023 r. 

4. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem inwestycyjnym, na jaki zostały 

przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, 

wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, wraz z dowodem 

zapłaty. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, 

że kwota Jednostkowej PI została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona.  

5. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4 powyżej, Fundacja pozyskuje od Pożyczkobiorcy 

informacje na temat wysokości wniesionego przez niego wkładu własnego do Inwestycji (jeśli został 

wniesiony). Informacja ta może zostać pozyskana przez Fundację w formie odrębnego oświadczenia 

Pożyczkobiorcy, danych podanych przez Pożyczkobiorcę na formularzu rozliczenia udostępnionym 

przez Fundację lub w formie innych dokumentów. 

6. W przypadku dokonywania w ramach Inwestycji płatności w formie gotówkowej, płatności takie 

dokonywane są z poszanowaniem art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub 

aktu zastępującego. 

7. Jeżeli wypłata Pożyczki Inwestycyjnej następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz 

może następować po uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków w ramach dotychczas 

otrzymanych transz, na poziomie min. 80%.  

8. Pożyczkobiorca ma obowiązek złożenia rozliczenia wydatków finansowanych Pożyczką w terminie 90 

dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki. W tym celu jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów 

faktur lub dokumentów równoważnych wraz z potwierdzeniami zapłaty oraz do wypełnienia arkusza 

rozliczeniowego w formie elektronicznej na platformie udostępnionej przez Fundację. Po akceptacji 

arkusz ten należy wydrukować, podpisać i w tej formie dostarczyć do Fundacji. Fundacja może 

wymagać innych dokumentów, potwierdzających prawidłową realizację finansowanej inwestycji. Brak 

udokumentowania wydatków może w ostateczności skutkować uznaniem wydatków jako 

niekwalifikowalne, uznaniem pożyczki jako nierozliczonej oraz wiązać się z obowiązkiem zwrotu 

odpowiedniej części lub całości kwoty pożyczki. 

9. 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, w przypadku istnienia wątpliwości co do treści tych dokumentów, powinna zostać 

przetłumaczona na język polski. 

10. Do każdej Inwestycji realizowanej w ramach pożyczki, udzielonej MŚP niebędącym Start-up’em, tj. 

działającym na rynku w momencie zawarcia Umowy Inwestycyjnej dłużej, niż 24 miesiące, 

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej, niż 5% 

wartości Inwestycji brutto.  
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§ 27 

1. Zastrzega się prawo dokonywania kontroli (badań) w siedzibie lub miejscu zamieszkania 

Pożyczkobiorcy oraz w miejscu prowadzenia działalności lub realizacji inwestycji, w tym prawo 

wglądu do ksiąg rachunkowych, określonych w stosownych przepisach o rachunkowości oraz do innych 

dokumentów finansowych wskazanych przez kontrolujących. Powyższa kontrola może zostać 

przeprowadzona w czasie obowiązywania umowy pożyczki, jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia lub 

rozwiązania, a w przypadku udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w okresie 10 lat od 

jej udzielenia (odpowiednio, w zależności, który z terminów jest dłuższy). Pożyczkobiorca zobowiązuje 

się do stosowania do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzonych kontroli i audytów. W 

szczególności  zastrzega się prawo do: 

a. badania zgodności wykorzystywania udzielonej pożyczki z jej przeznaczeniem, 

b. oceny wartości prawnych zabezpieczeń, 

c. oceny procesów gospodarczych, 

d. oceny sytuacji finansowej i oceny zdolności do spłaty udzielonej pożyczki. 

2. W przypadku stwierdzenia, że udzielona pożyczka nie została wykorzystana przez Pożyczkobiorcę 

zgodnie z jej przeznaczeniem lub sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w sposób 

zagrażający spłacie udzielonej pożyczki, Fundacja może: 

a. wstrzymać uruchomienie kolejnych transz pożyczki, 

b. zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 

c. wypowiedzieć umowę o udzielenie pożyczki przed umownym terminem spłaty 

z siedmiodniowym  terminem wypowiedzenia. 

3. Fundacja może również wypowiedzieć umowę pożyczki przed terminem spłaty w razie: 

a. niezachowania terminów spłat określonych w harmonogramie spłat pożyczki, 

b. nie podjęcia postawionych do dyspozycji Pożyczkobiorcy środków w terminie ustalonym w 

umowie, 

c. zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy, 

d. znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, 

4. Termin wypowiedzenia umowy wynosi siedem dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu 

zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki 

poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany  Fundacji adres Pożyczkobiorcy i poręczycieli. 

5. Fundacja może wypowiedzieć umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a. złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę 

udzielenia pożyczki, 

b. złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia 

pożyczki. 

Od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym  Fundacja naliczać 

będzie Pożyczkobiorcy odsetki w wysokości określonej w § 29.8. W razie niespłacenia pożyczki przez 

Pożyczkobiorcę Fundacja będzie miała prawo do podjęcia działań windykacyjnych w celu odzyskania 

wierzytelności, w szczególności z ustanowionych prawnych zabezpieczeń oraz z innego majątku 

Pożyczkobiorcy. 

  

Rozdział IV 

Zasady spłaty pożyczki i nadzór nad realizacją inwestycji 

 

§ 28 

Pożyczka udzielona przez Fundację podlega spłacie w terminach wynikających z umowy o pożyczkę. Za dzień 

spłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Fundacji określony w umowie pożyczki. 
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§ 29 

1. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 6-miesięczną karencję w spłacie kapitału liczoną od 

dnia uruchomienia pożyczki umowy (z zastrzeżeniem zapisów dotyczących preferencji w finansowaniu 

powyżej). 

2. W przypadku przekazywania środków przyznanej pożyczki transzami, okres karencji w spłacie kapitału 

liczony będzie od daty uruchomienia pierwszej transzy.  

3. Kwota udzielonej pożyczki w okresie karencji podlega oprocentowaniu. 

4. W okresie karencji Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty odsetek. 

5. Spłata rat kapitałowych i odsetkowych następuje w ratach miesięcznych. 

6. Nieuregulowanie przez Pożyczkobiorcę zadłużenia w terminach spłaty ustalonych w umowie, powoduje 

uznanie tejże należności w dniu następnym za zadłużenie przeterminowane. Od zadłużenia 

przeterminowanego Fundacja pobiera podwyższone oprocentowanie umowne w stosunku rocznym w 

wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP obowiązującej w danym okresie, aż do 

dnia faktycznej spłaty zobowiązania. 

7. Nie zapłacone odsetki od pożyczki, których termin zapłaty minął, Fundacja uznaje w dniu  następnym 

za wymagalne. 

8. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę zadłużenia w okresie wypowiedzenia  Fundacja od 

dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia naliczać będzie  Pożyczkobiorcy za każdy dzień 

opóźnienia odsetki w wysokości stopy odsetek  ustawowych  za opóźnienie, obowiązującej w danym 

okresie aż do dnia faktycznej spłaty. 

9. Przyznany przez Fundację okres karencji powinien być nie krótszy od przewidywanego terminu 

wypłaty całości pożyczki. 

10. Po uruchomieniu pierwszej oraz kolejnych transz lub jednorazowym uruchomieniu całości środków 

przyznanej pożyczki, Pożyczkobiorca otrzymuje sporządzony przez Fundację harmonogram spłaty 

pożyczki. 

 

§ 30 

1. W przypadku nieuregulowania zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w §29 ust. 6, przez 

Pożyczkobiorcę mimo wezwania do zapłaty, Fundacja może wypowiedzieć umowę pożyczki oraz 

postawić w stan natychmiastowej wymagalności całą wierzytelność  i ma prawo podjąć w celu jej 

wyegzekwowania działania windykacyjne. 

2. W przypadku nieuregulowania zadłużenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym w wezwaniu 

do zapłaty Fundacja może zlecić prowadzenie działań windykacyjnych firmie zewnętrznej a 

Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia Fundacji powstałych z tego tytułu kosztów. 

 

§ 31 

Fundacja zawiadamia Pożyczkobiorcę i poręczycieli listownie lub elektronicznie: 

 o niespłaceniu pożyczki w umownym terminie, 

 o wypowiedzeniu umowy,  

 o postawieniu udzielonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.  

List ten zostanie wysłany przez Fundację na ostatni znany adres Pożyczkobiorcy  i poręczycieli, przy czym za 

datę doręczenia przesyłki pocztowej nie odebranej uważa się datę pierwszego jej awizowania. 
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§ 32 

Całkowita spłata kwoty udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, prowizjami oraz kosztami 

(w przypadku działań windykacyjnych) powoduje wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o 

pożyczkę. 

§ 33 

1. Wierzytelności Fundacji spłacane są, bez względu na dyspozycję Pożyczkobiorcy, według następującej 

kolejności: 

a. kary umowne, 

b. koszty windykacji, w tym koszty wezwań, 

c. odsetki, według następującej kolejności: 

 od zadłużenia przeterminowanego, 

 zaległe, 

 bieżące, 

d. zaległe, bieżące i przyszłe raty kapitałowe.  

2. Uprawniony może dokonać spłaty zobowiązania przed umownym terminem spłaty.  Dokonaną wpłatę 

Fundacja zaliczy w takiej kolejności jak w ust. 1. 

3. W przypadku nadpłaty kapitału Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty, w okresach miesięcznych, 

odsetek liczonych od aktualnej wysokości kapitału pożyczki.  

 

§ 34 

Podmioty, które otrzymują pożyczkę: 

a. poddane zostaną nadzorowi w zakresie sposobu realizacji inwestycji, 

b. zobowiążą się do bieżącego rozliczania z realizacji postanowień umowy w zakresie 

wykorzystania pożyczki. 

c. Są zobowiązane w terminie 25 miesięcy od daty zawarcia Umowy Pożyczki, do przekazania 

Fundacji informacji na temat nowoutworzonych miejsc pracy na skutek realizacji inwestycji 

finansowanej pożyczką. Nowoutworzone miejsca pracy rozumie się jako etaty w pełnym 

wymiarze czasu pracy, powstałe do 24 miesięcy od zawarcia Umowy Pożyczki. Do wskaźnika 

nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia Inwestycji oraz etatów 

nieobsadzonych. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent 

pełnego czasu pracy. Informację powyższą należy przekazać w formie oświadczenia w 

podziale na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn i załączyć odpowiednią deklarację 

ZUS, sporządzoną na koniec badanego okresu. 

 

§ 35 

1. Nadzór odbywać się będzie poprzez wizytację przez przedstawicieli Fundacji miejsc realizacji 

inwestycji i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła 

finansowania. 

2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z udzieleniem 

pożyczki (ankiety, wizytacje itp.), mających wpływ na proces monitoringu i kontroli projektu. 

 

Rozdział V 

Ochrona danych osobowych 

 

§ 36 

W zakresie ochrony danych osobowych Fundacja stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych. 

 

§ 37 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 

133, 45-837 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000041765, o numerze NIP 754-13-06-435. Dane Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@fundacja.opole.pl. 

 

§ 38 

Fundacja na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w 

dokumentach tożsamości klienta (w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2018 poz.723 z późniejszymi zmianami) i osoby upoważnionej do działania 

w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie. W przypadku odmowy sporządzenia kopii dokumentu tożsamości, 

Fundacja może odmówić wykonania czynności  

 

§ 39 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora do czasu cofnięcia zgody. Osoba, której dane 

dotyczą ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 40 

Odbiorcą danych jest Fundacja Rozwoju Śląska. Dane mogą być przekazane Instytucjom Zarządzającym i/lub 

nadzorującym w tym w szczególności: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a także podmiotom upoważnionym do odbioru 

danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z którymi podpisano 

umowy powierzania przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 41 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 42 

W sytuacjach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w Umowie Operacyjnej nr 

2/RPOP/1422/2022/I/DIF/Z/470 wraz z załącznikami. W przypadku gdyby niektóre postanowienia niniejszego 

regulaminu okazały się sprzeczne z postanowieniami Umowy Operacyjnej, jak również jej załącznikami 

zastosowanie znajdują przepisy Umowy Operacyjnej oraz jej Załączników. 

 

 

Regulamin stanowi tekst jednolity i uwzględnia treść Regulaminu z dnia  2022-11-28 oraz aneksu nr 1 z dnia 

2022-12-27. Regulamin obowiązuje od dnia  2022-12-27. 
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Załączniki 

1. wzór Umowy Pożyczki 

2. wzór Wniosku o pożyczkę i Biznes Planu 

3. spis wymaganych zaświadczeń/oświadczeń 

4. Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD 



 
 

 
1 

FRS/POZ/PI/UM 
Obowiązuje od dnia  

 

UMOWA POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR [dokus.db_numerPozyczki] 

 

 

W dniu ……………………… r. w Opolu została zawarta umowa pomiędzy: 

 

 

Fundacją Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-837) przy ul. Wrocławskiej 133, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, 

VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000041765, NIP 754-13-06-435, REGON 530591858, zwaną dalej Pośrednikiem 

Finansowym, reprezentowaną przez: 

Helenę Lellek – Prokurenta 

 

a  

[dokus.wlasciciel], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: [dokus.nazwa_firmy]  z siedzibą: 

[dokus.adres_firmy] [dokus.adres_nr], [dokus.kod_pocztowy] [dokus.miejscowosc], NIP: [dokus.nip], REGON: 

[dokus.regon], e-mail: [dokus.email], którą (ego/ych) reprezentuje:     

[dokus.wlasciciel], zam. ………………………………………….., 

zwanym/ą/ymi dalej „Pożyczkobiorcą”, lub obie strony zwane łącznie „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Pośrednik Finansowy udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ………………., pożyczki inwestycyjnej, na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie, ze środków pochodzących z Projektu „2.1.1 Nowe Produkty i Usługi – 

Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające 

pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy operacyjnej nr 

2/RPOP/1422/2022/I/DIF/Z/470 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego, 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy. W ramach pożyczki finansowana będzie: 

a) inwestycja polegająca na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, 

zwłaszcza wypracowanych w OP I RPO WO 2014-2020: (tu należy wpisać cel opisany w Protokole z Komitetu 

Pożyczkowego- jeśli dotyczy), 

b) inwestycja w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych 

lub ulepszonych produktów lub usług: : (tu należy wpisać cel opisany w Protokole z Komitetu Pożyczkowego- 

jeśli dotyczy), 

c) inwestycja w rozwój Przedsiębiorstwa zwiększająca skalę jego działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. inwestycja, 

która w sposób mierzalny/wymierny przyczynia się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub 

zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/usługi, poszerzenie rynków zbytu: : (tu 

należy wpisać cel opisany w Protokole z Komitetu Pożyczkowego- jeśli dotyczy). 

2. Kwota przyznanej pożyczki wynosi [dokus.db_kwotaPozyczki]  zł (słownie złotych:………………… 00/100). 

3. Pożyczka zostaje udzielona na okres [dokus.pozyczka_splata] miesięcy, w tym [dokus.pozyczka_karencja]  

miesiące karencji w spłacie kapitału, rozpoczynający się z dniem uruchomienia środków. 

4. Udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 1, oznacza udzielenie Pożyczkobiorcy pomocy de minimis zgodnie  

z Rozporządzeniem Komisji (UE) 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)  Kwota 

udzielonej pomocy de minimis na dzień podpisania Umowy zostaje określona w zaświadczeniu o udzieleniu pomocy 

de minimis, wydawanym wraz z Umową. Korekta wymienionego zaświadczenia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. 

5. Każda zmiana zakresu finansowania ujęta w ust. 1 (m.in. zmiana/dodatkowy zakup/rezygnacja z zakupu, modyfikacja 

w zakresie świadczonej usługi/usług) wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia przez Pożyczkobiorcę i uzyskania 

pisemnej zgody Pośrednika Finansowego, oraz zawarcia aneksu do umowy pożyczki z zakresie zmian przedmiotu 

finansowania pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 2. 
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1. Pośrednik Finansowy postawi pożyczkę do dyspozycji Pożyczkobiorcy jednorazowo/ w transzach od dnia 

podpisania umowy w kwocie, o której mowa w § 1 ust. 2., po spełnieniu warunków udzielania pożyczki określonych 

w nn. Umowie, w tym w szczególności, warunku o którym mowa w § 2 ust. 2. Terminy wypłat i kwoty transz powinny 

być skorelowane z warunkami przeprowadzanej inwestycji (zapis w przypadku transz). Jeśli wypłata pożyczki 

następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnej transzy może następować po uprzednim udokumentowaniu 

poniesionych wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz na poziomie minimum 80%. 

2. Warunkiem postawienia pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty 

pożyczki, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Pośrednik Finansowy wypłaca pożyczkę na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr [dokus.rachunek], prowadzony 

w [dokus.bank]. 

4. Ostateczny termin wypłaty pełnej kwoty pożyczki wynosi 60 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej 

Umowy.  

5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 przez Pożyczkobiorcę, uniemożliwiające 

uruchomienie pożyczki lub jej transzy, w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej Umowy, powoduje 

wygaśnięcie Umowy z upływem tego terminu.  

6. Pożyczkobiorca w ciągu 90 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki, zobowiązany jest do przedłożenia 

Pośrednikowi Finansowemu sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków zgodnie z załączonym arkuszem 

rozliczeniowym (załącznik nr 2) wraz z fakturami lub dokumentami równoważnymi, w rozumieniu przepisów prawa 

krajowego, wystawionymi nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, wraz z dowodami 

zapłaty. Postanowienie § 6 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty 

powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota Pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, 

na jaki została udzielona. Oryginalne dokumenty zakupu zostaną opieczętowane przez Pośrednika Finansowego 

informacją w brzmieniu: „Wydatek poniesiony ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach Umowy Inwestycyjnej nr 

[dokus.db_numerPozyczki], zawartej z Fundacją Rozwoju Śląska”. Wymieniony termin jest także terminem 

zakończenia inwestycji. 

7.   Wyklucza się możliwość refinansowania ze środków pożyczki jakichkolwiek wydatków poniesionych przed datą 

złożenia wniosku o udzielnie pożyczki. Dopuszcza się rozliczenie wydatków udokumentowanych fakturą lub 

dokumentem równorzędnym, wystawioną przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, pod warunkiem, że 

Pośrednik Finansowy pozyska wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem 

złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. 

8. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wniesienia udziału własnego w finansowaniu inwestycji 

(jeżeli jest wymagany). 

§ 3. 

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki stanowią:  

a) weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy, składany wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez osobę/y   

fizyczną/e:  

- ………………………………………. 

2.  Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia stanowią załączniki będące integralną częścią 

umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca. 

3. W przypadku zastosowania zabezpieczenia w formie hipoteki, Pożyczkobiorca oświadcza, że obciążenia hipoteczne 

nie są nadmierne. 

 

§ 4. 

1. Pożyczka oprocentowana jest według stałej stopy procentowej ……. %. W przypadku zastosowania oprocentowania 

w wysokości zero p.p., odsetki wymienione w § 4. pkt. 2, 3 oraz § 5. pkt. 1, 3 nie występują.  

2. Odsetki od wykorzystanej pożyczki naliczane są w cyklu miesięcznym od kwoty malejącego salda zadłużenia. 

3. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się każdy miesiąc 30 dni, a rok obrachunkowy 360 dni. 

 

§ 5. 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminach wynikających z 

Harmonogramu Spłat, który zostanie przesłany przez Pośrednika Finansowego po wypłacie pełnej kwoty pożyczki. 

Za spłatę zobowiązania, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Pośrednika 

Finansowego. 

2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem na rachunek bankowy 

nr 57 1050 1504 1000 0090 8180 1848 prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
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3. W okresie karencji Pożyczkobiorca dokonuje spłaty odsetek. Pierwsza spłata odsetek ma miejsce w miesiącu 

następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata środków pożyczki. 

4. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki lub raty pożyczki, bez ponoszenia kar bądź opłat lub 

prowizji z tego tytułu. Wcześniejsza całkowita spłata pożyczki wymagać będzie ponownego obliczenia kwoty pomocy 

de minimis, o której mowa w § 1 ust. 4. 

5. Jeżeli termin spłaty raty pożyczki, odsetek lub innych należności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy lub na sobotę, to termin spłaty raty pożyczki, odsetek lub innych należności przesuwa się na pierwszy dzień 

roboczy przypadający przed dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy lub przed sobotą. 

 

§ 6. 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonywania płatności za pomocą rachunku płatniczego Pożyczkobiorcy w 

każdym przypadku gdy: 

a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 

b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub 

równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

dokonania transakcji, 

zgodnie z postanowieniami art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 162).  

3. Płatności dokonywane z naruszeniem ust. 2 nie będą akceptowane jako prawidłowe rozliczenie i wydatkowanie 

środków pożyczki. 

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu środków pożyczki stanowiących:  

a)   niewydatkowaną część pożyczki, przy czym zwrot ten dokonany będzie na rachunek bankowy Pośrednika 

Finansowego nr 58 1050 1504 1000 0090 8180 1830 prowadzony w ING Bank Śląski S.A. w ciągu 5 dni od dnia 

przedstawienia Pośrednikowi Finansowemu rozliczenia wydatków lub upływu terminu w którym Pożyczkobiorca 

zobowiązany był przedstawić Pośrednikowi Finansowemu takie rozliczenie, w zależności od tego który z tych 

terminów nastąpi wcześniej,  

b)   całość lub część pożyczki, wydatkowanej niezgodnie z umową, przy czym zwrot ten, dokonywany będzie na 

rachunek bankowy Pośrednika Finansowego nr 58 1050 1504 1000 0090 8180 1830 prowadzony w ING Bank 

Śląski S.A. w ciągu 5 dni od dnia następującego po dniu doręczenia wezwania Pożyczkobiorcy.  

5. Od kwoty, o której mowa w ust. 4 lit a) lub b) naliczane są przez Pośrednika Finansowego odsetki za okres od dnia 

wypłaty środków Pożyczki do dnia zwrotu kwoty Pożyczki niewydatkowanej lub wydatkowanej niezgodnie z umową 

przy zastosowaniu oprocentowania ustalanego na dzień podpisania Umowy, równego stopie referencyjnej obliczanej 

zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 

i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008, str. 6 lub komunikatu zastępującego) powiększonej o marżę. Zwrot 

niewykorzystanej kwoty pożyczki wymagać będzie ponownego obliczenia kwoty pomocy de minimis, o której mowa 

w § 1 ust. 4.  

6. W przypadku opisanym w pkt. 4. Pośrednik Finansowy dokonuje korekty harmonogramu spłaty pożyczki. Zmiana 

harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Pożyczkobiorcy.   

7. Niezależnie od powyższych postanowień Pośrednik Finansowy w przypadku nie wykorzystania całości lub części 

pożyczki zgodnie z przeznaczeniem przez Pożyczkobiorcę ma prawo wypowiedzieć nn. Umowę zgodnie z § 7 ust. 7 

Umowy.  

§ 7. 

1. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki lub jej raty w umownym terminie płatności zgodnie  

z postanowieniami § 5 ust. 1 lub spłacenia pożyczki lub raty spłaty w niepełnej wysokości - niespłacona kwota 

pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym w następnym dniu roboczym.  

2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki równe czterokrotności stopy 

kredytu lombardowego NBP za okres od daty wynikającej z harmonogramu spłat pożyczki do czasu faktycznej spłaty.  

3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Pośrednik Finansowy informuje Pożyczkobiorcę, poręczyciela oraz osobę 

będącą dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia Pożyczki, jeżeli zabezpieczenie takie zostało ustanowione, poprzez 

upomnienia i wezwania do zapłaty: 

a) W sytuacji stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty pożyczki powyżej 14-tu dni od terminu zapadalności raty 

pracownik Pośrednika Finansowego odpowiedzialny za kontrolę spłat przesyła Pożyczkobiorcy monit nr 1 

wzywający do zapłaty zaległej raty w wyznaczonym terminie. Monit nr 1 może być wysłany drogą elektroniczną. 

b) W sytuacji nie uregulowania raty o której mowa w pkt. a) w terminie zakreślonym w monicie nr 1 pracownik 

Pośrednika Finansowego odpowiedzialny za kontrole spłat przesyła Pożyczkobiorcy monit nr 2 z wezwaniem do 
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uregulowania zaległości. Monit nr 2 wysyłany jest również do wiadomości poręczycieli, jeśli takowi występują w 

umowie pożyczki. Ww. listy wysyłane są do Pożyczkobiorcy i poręczycieli listem zwykłym bądź wysyłane drogą 

elektroniczną. Dodatkowo wysłanie monitu nr 2 połączone jest z monitoringiem telefonicznym Pożyczkobiorcy. 

c) W sytuacji nie uregulowania raty, o której mowa w pkt. b) w terminie zakreślonym w monicie nr 2 najpóźniej w 

terminie 60-ciu dni od dnia zapadalności raty pracownik Pośrednika Finansowego odpowiedzialny za kontrole 

spłat przesyła Pożyczkobiorcy monit nr 3-ostateczny z  wezwaniem do uregulowania zaległości i z informacją, że 

brak spłaty spowoduje wypowiedzenie umowy i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub 

podjęcia działań naprawczych. Monit nr 3 – ostateczny wysyłany jest również do wiadomości poręczycieli za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy pokrywane są w następującej kolejności: 

a) kary umowne, 

b) koszty windykacji (w tym koszty wezwań), 

c) odsetki według następującej kolejności: 

-od zadłużenia przeterminowanego, 

-zaległe, 

-bieżące, 

d) zaległe raty zobowiązania, 

e) bieżące raty zobowiązania. 

5. W związku z niewykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca ponosi opłaty  

i koszty związane z realizacją czynności, o których mowa w ust. 3, przewidziane w taryfie prowizji i opłat pośrednika 

finansowego, opłaty i koszty sądowe, w tym koszty egzekucji i inne związane z procesem dochodzenia roszczeń w 

wysokości przewidzianej w przepisach regulujących wysokość kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych oraz 

kosztów zastępstwa procesowego.  

6. W przypadku nieuregulowania zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w ust. 1. przez Pożyczkobiorcę, 

Pośrednik Finansowy może wypowiedzieć umowę pożyczki z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia oraz 

postawić w stan natychmiastowej wymagalności całą wierzytelność i podjąć w celu jej wyegzekwowania działania 

windykacyjne. 

7. W przypadku stwierdzenia, że udzielona pożyczka nie została wykorzystana przez Pożyczkobiorcę zgodnie z jej 

przeznaczeniem lub sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w sposób zagrażający spłacie udzielonej 

pożyczki, Pośrednik Finansowy może: 

a) wstrzymać uruchomienie kolejnych transz pożyczki, 

b) zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki,  

c) wypowiedzieć umowę pożyczki przed umownym terminem spłaty z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. 

8. Pośrednik Finansowy może również wypowiedzieć umowę pożyczki przed terminem spłaty w razie: 

a) nie podjęcia postawionych do dyspozycji Pożyczkobiorcy środków w okresie, który został ustalony w umowie,  

b) zagrożenia terminowej spłaty pożyczki, w szczególności z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy, 

c) znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, 

d) braku przedłożenia w przewidzianym Umową terminie sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków 

wraz z fakturami lub dokumentami równoważnymi, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, 

potwierdzającymi poniesione wydatki i koszty. 

9. Termin wypowiedzenia umowy wynosi siedem dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia, przy 

czym za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej 

pod ostatni znany Pośrednikowi Finansowemu adres Pożyczkobiorcy. 

10. Pośrednik Finansowy może wypowiedzieć umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia pożyczki, 

b) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia pożyczki. 

11. Pośrednik Finansowy zawiadamia Pożyczkobiorcę i ewentualnych poręczycieli listem poleconym: 

a) o wypowiedzeniu umowy,  

b) o postawieniu udzielonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. List ten zostanie wysłany przez 

Pośrednika Finansowego na ostatni znany adres Pożyczkobiorcy i Poręczycieli, przy czym za datę doręczenia 

przesyłki nie odebranej uważa się datę pierwszego jej awizowania. 

12. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę zadłużenia w okresie wypowiedzenia Pośrednik Finansowy od dnia 

następnego po upływie okresu wypowiedzenia ma prawo naliczać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie obowiązujących w danym okresie, aż do dnia faktycznej spłaty zadłużenia. 

13. Wypowiedzenie umowy pożyczki nie ogranicza Pośrednika Finansowego w wykonywaniu innych uprawnień 

określonych w niniejszej umowie. 
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§ 8. 

1.     Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:  

a) prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego w sposób, który zapewni spłatę 

pożyczki oraz do niezwłocznego informowania Pośrednika Finansowego o wszelkich zamierzeniach, działaniach i 

faktach mających wpływ na realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków pożyczki, w tym o jakichkolwiek 

zdarzeniach, które mogą spowodować zakłócenia, opóźnienia lub zagrożenia w wykorzystaniu lub spłacie pożyczki,  

b) poddania się wszelkiego rodzaju kontroli kontroli, w tym kontroli w siedzibie Pożyczkobiorcy dokonywanej przez 

Pośrednika Finansowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki jak również ich następców prawnych, dozwolonych cesjonariuszy i dozwolonych 

beneficjentów przeniesienia,  Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Najwyższą Izbę Kontroli, 

Krajową Administrację Skarbową oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowego wykorzystania 

środków pożyczki i zapewnienia w czasie kontroli prawa do wglądu we wszystkie dokumenty i dane związane z 

udzieloną pożyczką i przedmiotem finansowania ze środków pożyczki oraz działalnością Pożyczkobiorcy w celu 

zapewnienia legalności i zgodności z prawem udzielonego finansowania. Powyższa kontrola może zostać 

przeprowadzona w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia lub 

rozwiązania, a w przypadku udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w okresie 10 lat od jej udzielenia 

(odpowiednio, w zależności, który z terminów jest dłuższy). Pożyczkobiorca zobowiązuje się do stosowania do 

zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzonych kontroli i audytów (w tym odpowiedniego udokumentowania 

sposobu ich wdrożenia). Pożyczkobiorca informowany jest o planowanej kontroli pisemnie na przynajmniej 3 dni 

robocze przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a w przypadku kontroli doraźnej co do zasady na 

1 dzień roboczy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Kontrole doraźne mogą być prowadzone bez 

zapowiedzi w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień lub zaniedbań ze strony 

Pożyczkobiorcy. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio 

związanym z inwestycją finansowaną ze środków pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić 

podmiotom wykonujących czynności kontrolne lub audyt między innymi: 

− prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające 

prawidłową realizację umowy pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie 

ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, 

− prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których   

realizowana jest inwestycja objęta pożyczką lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca inwestycji   

objętej pożyczką, 

− obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji inwestycji objętej pożyczką. 

c)   powiadomienia Pośrednika Finansowego o: 

1)            wszczęciu w stosunku do Pożyczkobiorcy postępowania egzekucyjnego, złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości, otwarciu postępowania naprawczego, restrukturyzacyjnego lub równoważnego do tych 

postępowań, 

2)            zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności albo podjęciu uchwały lub decyzji o zawieszeniu, zaprzestaniu 

działalności lub o otwarciu likwidacji, 

3)            utracie, ograniczeniu lub zawieszeniu uprawnień do prowadzenia działalności, o ile są wymagane 

przepisami prawa, 

4)            zmianie firmy, siedziby, statusu prawnego lub miejsca prowadzonej działalności, 

5)            uzyskaniu innej pożyczki,  kredytu lub gwarancji, 

d)      przedstawiania na żądanie Pośrednika Finansowego informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji 

finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki w trakcie obowiązywania umowy. 

e)  w przypadku finansowania inwestycji budowlanej, wymagającej pozwolenia na budowę, do przedstawienia 

Fundacji dokumentu dopuszczenia do użytkowania obiektu niezwłocznie po jego uzyskaniu. 

2.    Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Pośrednika Finansowego w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. c) pkt. 1), 2), 3), 4) i 5). 

3.    Pożyczkobiorca oraz osoby fizyczne reprezentujące Pożyczkobiorcę wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez Pośrednika Finansowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Zarząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, organy administracji publicznej, w 

szczególności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz inne uprawnione lub wskazane przez powyższe 

instytucje podmioty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
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oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy, Umowy 

Operacyjnej Nr 2/RPOP/1422/2022/I/DIF/Z/470, zawartej pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego, Projektu opisanego w § 1 niniejszej Umowy, jak również dla celów różnego rodzaju 

monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości. 

4.    Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i informacji o pożyczce w celach marketingowych i 

promocyjnych. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane, oświadczają, że uzyskały od Pośrednika 

Finansowego informacje o przysługujących im prawach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

5.   Pośrednik Finansowy oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych oraz danych objętych 

tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz ustawie Prawo bankowe. 

6.    Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Pośrednika Finansowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Zarząd Województwa Opolskiego oraz przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki swoich danych teleadresowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz Ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby promocji i informacji. 

 

§ 9. 

Zmiana warunków umowy wymaga aneksu w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności.  

 

 

§ 10. 

Umowa niniejsza wygasa z dniem całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz wszelkimi należnościami Pośrednika 

Finansowego.  

§ 11. 

1. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

Unii Europejskiej.  

2. Kary za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy oraz inne opłaty zostały zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji, 

dostępnej na stronie internetowej Pośrednika Finansowego. 

§ 12. 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Pośrednika Finansowego. 

§ 13. 

Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 

1. prawidłowego realizowania niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz nie 

podejmowania w ramach realizowanej inwestycji żadnych działań sprzecznych z regulacjami unijnymi oraz 

krajowymi; 

2. realizowania niniejszej Umowy z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego 

działalności oraz nieangażowania się w działania sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej; 

3. zabezpieczenia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności poprzez ustanowienie 

prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki;  

4. przedstawiania Pośrednikowi Finansowemu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Zarządowi Województwa 

Opolskiego, Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki, organom administracji publicznej, ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz innym uprawnionym instytucjom wszelkich informacji 

dotyczących otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 

1nn. Umowy, jego ewaluacji i oceny, a także odpowiedniego monitorowania realizowanych działań 

Pożyczkobiorcy; 

5. do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z udzieloną pożyczką; 
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6. przestrzegania skutków prawnych rozwiązania umowy/umów pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego wyrażając zgodę i akceptując fakt, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania 

Umowy Operacyjnej lub Umowy o Finansowanie zawartej pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego, wszystkie prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego wynikające z nn. umowy 

przechodzą, odpowiednio na Bank Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa Opolskiego / Opolskie 

Centrum Rozwoju Gospodarki lub inny podmiot wskazany przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Zarząd 

Województwa Opolskiego / Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki; 

7. przyjęcia do wiadomości , iż w przypadku wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Pośrednika Finansowego 

lub rozwiązania Umowy Operacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 albo jej wygaśnięcia z innej przyczyny, 

wierzytelności wynikające z niniejszej umowy pożyczki wraz z zabezpieczeniami przechodzą na Bank 

Gospodarstwa Krajowego lub inny podmiot przez niego wskazany; 

8. przestrzegania przepisania lub przeniesienia (oraz zwrotnego przepisania lub przeniesienia) przez Pośrednika 

Finansowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego lub na rzecz wskazanego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego następcy Pośrednika Finansowego, wszystkich praw i obowiązków Pośrednika Finansowego 

wynikających z wszelkich umów lub dokumentów ustanawiających zabezpieczenie, w sposób bezwarunkowy 

(chyba, że Bank Gospodarstwa Krajowego wskaże takie warunki) oraz bez konieczności uzyskania zgody ani 

Pożyczkobiorcy ani innego podmiotu, który udzielił zabezpieczenia; 

9. przestrzegania zasady zakazu podwójnego finansowania wydatków objętych pożyczką z innych źródeł 

finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a 

także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; 

10. przestrzegania uprawnień Pośrednika Finansowego do dochodzenia roszczeń, przysługujących zarówno 

Pośrednikowi Finansowemu jak i Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Zarządowi Województwa Opolskiego / 

Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki, przeciwko Pożyczkobiorcy w drodze negocjacji lub innych kroków 

prawnych, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla 

odzyskania kwot wykorzystanych przez Pożyczkobiorcę niezgodnie z zapisami Umowy;  

11. poddania się wszelkiego rodzaju kontroli i stosowania się do wydanych na ich podstawie zaleceń pokontrolnych 

(w tym odpowiedniego udokumentowania sposobu ich wdrożenia) Komisji Europejskiej, Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego,  Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej, Zarządu 

Województwa Opolskiego / Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Banku Gospodarstwa Krajowego, 

Pośrednika Finansowego lub innych uprawnionych podmiotów; 

12. przechowywania i gromadzenia na powszechnie uznawanych nośnikach danych, w sposób gwarantujący należyte 

bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia 

finansowanego ze środków pożyczki, przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy z zastrzeżeniem 

możliwości przedłużenia tego terminu pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego powiadomienia 

Pożyczkobiorcy; 

13. udostepnienia, zgodnie z przepisami prawa,  Pośrednikowi Finansowemu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, 

Zarządowi Województwa Opolskiego, Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki oraz organom administracji 

publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, danych niezbędnych m.in. 

do budowania baz danych, przeprowadzenia badań i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania oraz 

zamawiania analiz w zakresie spójności programu, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny 

skutków programu, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach 

projektu; 

14. zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Pożyczki zgodnie z nn. Umową wraz z odsetkami oraz innymi 

zobowiązaniami wobec Pośrednika Finansowego wynikającymi z nn. Umowy; 

15. przestrzegania wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

 

§ 14. 

Pożyczkobiorca oświadcza, że: 

a) finansowane przez Pośrednika Finansowego niniejszą pożyczką zakupy określone w § 1.1 nie są objęte 

równoczesnym finansowaniem w ramach innych kredytów, pożyczek lub dotacji, udzielanych przez inne 

podmioty oraz że nie zostały złożone stosowne wnioski o ich uzyskanie. 

b) zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Pośrednika Finansowego o fakcie późniejszego otrzymania 

dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych objętych niniejszą pożyczką. 

c) rzeczywisty stan prawny księgi wieczystej, w przypadku ustanowienia zabezpieczeń w formie hipoteki, jest 

zgodny ze stanem ujawnionym w odpisie księgi wieczystej złożonym do wniosku o udzielnie pożyczki, w 
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szczególności w zakresie wpisów lub braku wpisów w dziale III jak i IV księgi wieczystej nieruchomości, na 

której ustanawiana jest hipoteka. 

 

§ 15. 

 

Wniosek o udzielenie pożyczki oraz Biznes Plan stanowią integralną część umowy pożyczki. 

 

§ 16. 

 

 

Umowa została sporządzona w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 1 dla Pożyczkobiorcy, 1 dla Notariusza  i 2 dla 

Pośrednika Finansowego. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  ................................................................                         ……............................................................. 

 /pieczęć i podpisy osób działających za              /pieczęć i podpis Pożyczkobiorcy/                                      

pośrednika finansowego/                                                                     

 

 

Stwierdzam wiarygodność podpisów Pożyczkobiorcy złożonych w mojej obecności 

 

............................................................................................................ 

          /czytelny podpis pracownika pośrednika finansowego/ 

 

 

Załączniki: 

1. Karta Produktu  Pożyczka Inwestycyjna 

2. Wzór arkusza rozliczeniowego wydatków finansowanych pożyczką 



    

 
  

Strona 1 Formularz: FRS/POZ/PI/WN, 
   obowiązuje od dnia 17.11.2022 

 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania Pożyczek Inwestycyjnych – wzór Wniosku i Biznes Planu 
 
 
Wniosek nr:                 Wpłynął w dniu:  

Przyjęty w dniu: 
 

Wniosek o udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej 
 

 w ramach Poddziałania 2.1.1 Nowe Produkty i usługi   
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

 
1. DANE O  WNIOSKODAWCY 
 
 
1. INFORMACJE O FIRMIE 
 

Nazwa firmy  

Właściciel(e)  

Adres siedziby firmy  

Osoba do kontaktu, telefon  

Gmina/Powiat/Województwo    

Telefon  

E-Mail główny  

E-mail/www   

REGON  

NIP  

Forma prawna 

☐osoba fizyczna ☐spółka komandytowa ☐inna (podać jaka)…………………… 

☐spółka cywilna ☐sp. z o.o.  

☐spółka jawna ☐spółka akcyjna  

Forma opodatkowania 

☐pełna księgowość  

☐ryczałt ewidencjonowany  

☐podatkowa księga przychodów i rozchodów 

☐karta podatkowa 

Płatnik podatku od towarów i usług 
(VAT) 

☐tak  

☐nie 

Nr rachunku bankowego  
i nazwa banku 
prowadzącego rachunek 

 



Strona 2 
 

  Formularz: FRS/POZ/PI/WN, 
  obowiązuje od dnia 17.11.2022 

 

 

 

   

Okres funkcjonowania w branży, 
której dotyczy projekt: 

☐powyżej 4 lat 

☐od 2 do 4 lat 

☐od 1 roku do 2 lat 

☐do 1 roku 

Doświadczenie zarządzającego 
w kierowaniu firmą: 

☐powyżej 4 lat 

☐od 2 do 4 lat 

☐od 1 roku do 2 lat 

☐do 1 roku 

Doświadczenie zawodowe w branży, 
której dotyczy projekt (dotyczy 
zarządzających): 

☐powyżej 4 lat 

☐od 2 do 4 lat 

☐od 1 roku do 2 lat 

☐do 1 roku 

 Wywiązywanie się ze zobowiązań: 

☐terminowe 

☐opóźnienia z przyczyn obiektywnych 

☐brak zobowiązań 

☐niedotrzymywanie terminów 

Występowanie tytułów 
egzekucyjnych: 

☐nie 

☐sporadycznie, małe kwoty 

☐tak 

 

2. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE:   
W polu dotyczącym właścicieli, w przypadku spółki osobowej - prosimy podać liczbę wspólników; w przypadku 
spółki kapitałowej - liczbę właścicieli zatrudnionych w spółce. Zatrudnienie zgodnie z deklaracją ZUS P DRA. 

 

Właściciele 
Pracownicy  

w pełnym wymiarze 
Razem 

Inne formy zatrudnienia 
(uczniowie, praktykanci, 

stażyści, umowy  
cywilno-prawne itp.) 

    

 

3. STATUS (WIELKOŚĆ) PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Status przedsiębiorstwa 
 - w rozumieniu przepisów załącznika 
nr I Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014  

☐ mikro – poniżej 10 etatów 

☐ mała – poniżej 50 etatów 

☐ średnia – poniżej 250 etatów 

Czy Wnioskodawca powiązany jest 
osobowo lub kapitałowo z innymi 
podmiotami? 

☐tak ☐nie 

 

Jeżeli zaznaczono „tak” prosimy o podanie nr REGON podmiotów powiązanych oraz opisanie charakteru powiązania. 

1.  

2.  

3.  

 

4. POMOC DE MINIMIS 
     (Należy pamiętać, że pomoc de minimis stanowi również korzyść podatkowa z tytułu jednorazowej amortyzacji) 

 

Czy wnioskodawca ubiega się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych 
 niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis? 

☐tak ☐nie 

 

Łączna kwota brutto pomocy  de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę 
w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych (w EUR): 

 

 
 

5. SYTUACJA MAJĄTKOWA FIRMY 
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 Wartość rynkowa składników majątku firmy 

Rodzaj skadnika Sumaryczna wartość rynkowa w PLN 

Nieruchomości  

Pojazdy  

Maszyny i urządzenia  

Materiały, surowce i towar  

Środki pieniężne  

Inne składniki majątkowe 
(np. WNP, środki trwałe 
w budowie, wyposażenie itd.) 

 

Wartość majątku ogółem  

 

6. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE FIRMY 
(m.in. pożyczki, kredyty na działalność gospodarczą, limity kredytowe w rachunku, karty kredytowe, poręczenia, 
leasing, inne zobowiązania finansowe) 
 

Lp. 
Nazwa 

instytucji 
Rodzaj 

zobowiązania 
Data 

uruchomienia 
Data spłaty 

Kwota 
przyznana 

w PLN 

Kwota 
obecnego 
zadłużenia 

w PLN 

Wysokość 
oprocentowa

nia 

Wysokość 
raty 

miesięcznej  
- kapitał 

Rodzaj 
przyjętych 

zabezpieczeń 

☐tak ☐nie 

1.          

2.          

3.          

  
 
 

7. PROGNOZA TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY 
Prognozowany wzrost zatrudnienia wg wymiaru czasu pracy w związku z planowanym przedsięwzięciem. 

W pełnym wymiarze czasu pracy W niepełnym wymiarze czasu pracy 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

    

8. BIZNES PLAN – ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 
 

9. WNIOSKOWANA POŻYCZKA 
 

Planowany typ/ typy 
projektu 

☐ Inwestycja polegająca na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych,  
      marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I  
      RPO WO 2014-2020. 

☐ Inwestycja w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu  
     wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 

☐ Inwestycja w rozwój Przedsiębiorstwa zwiększająca skalę jego działalności, wzrost  
      zasięgu oferty, tj. Inwestycja, która w sposób mierzalny/ wymierny przyczynia się do  
      zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i/ lub zwiększenia zasięgu jego oferty,  
     np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu. 

Przeznaczenie 

Inwestycja polega na zakupie/ budowie… 
 
 
 

Wnioskowana kwota 
pożyczki w PLN 

 

Wnioskowany okres 
spłaty pożyczki  
w miesiącach 
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Wnioskowany okres 
karencji w miesiącach 

 

Wnioskowany termin 
wypłaty – jednorazowo 

 

Czy wypłata w transzach? 
(wypłata drugiej i kolejnych 
transz może następować po 

uprzednim udokumentowaniu 
poniesionych wydatków w 

ramach dotychczas otrzymanych 
transz, na poziomie min. 80%.) 

☐tak ☐nie 

Dodatkowe uwagi do 
wnioskowanej pożyczki 

 

 

Wnioskowany harmonogram wypłaty w transzach 

Lp. Wnioskowany termin wypłaty transzy Wnioskowana kwota transzy w tys. PLN 

1.   

 

10. PLAN FINANSOWO-RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
      (opis poszczególnych etapów inwestycji) 
 

Lp. Opis etapu 
Planowany termin 

zakończenia 
inwestycji 

Planowane nakłady 
ogółem  

(brutto w PLN) 

W tym nakłady 
poniesione  

(brutto w PLN) 
Uwagi 

1.      

 

Łączna wartość inwestycji 

Nakłady inwestycyjne (brutto w PLN) W tym nakłady poniesione (brutto w PLN) 

  

 

11. ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Rodzaj źródła Kwota środków w PLN 

Środki własne poniesione  

Środki własne do poniesienia (potwierdzone  wyciągiem 
bankowym 

 

Kredyty i pożyczki uzyskane poza Fundacją  

Inne źródła finansowania  

Wnioskowana pożyczka  

Finansowanie przedsięwzięcia razem  

 

12. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI 
Obowiązkową formą zabezpieczenia jest: weksel własny in blanco, wystawiony przez osobę lub osoby fizyczne, 
prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółek osobowych), poręczony przez współmałżonków 
a w przypadku spółek kapitałowych lub innych jednostek organizacyjnych - weksel własny in blanco, wystawiony przez 
prawnych reprezentantów tych podmiotów gospodarczych. 

 

Poręczenie wekslowe 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa poręczyciela 

1.  
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Hipoteka na nieruchomości 

Lp. Rodzaj i miejsce położenia nieruchomości 
Nr Księgi Wieczystej 

nieruchomości 

Szacunkowa 
wartość rynkowa 

w PLN 

1.    

 

Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na pojazdach lub maszynach 

Lp. Rodzaj, typ, marka, nr rejestracyjny 
Szacunkowa 

wartość rynkowa 
w PLN 

1.   

 

Inne zabezpieczenia 

Lp. Rodzaj zabezpieczenia Wartość w PLN 

1.   

 

13. OŚWIADCZENIA 
 

1. 
Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega 
z podatkami wobec US ani innych organów. 

☐tak  ☐nie 

2. 
Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega 
ze składkamu ZUS. 

☐tak  ☐nie 

3. 

Oświadczam(y), że w ramach planowanej inwestycji objętej niniejszym wnioskiem nie 
występuje nakładanie się finansowania z Europejskich Funduszy Strukturalnych 
i Inwestycyjnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii 
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i  zagranicznej. 

☐tak  ☐nie 

4. 

Oświadczam(y), że nie znajduję/nie znajdujemy się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 
20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 
C  249/1 z 31.07.2014 r.). 

☐tak  ☐nie 

5. 
Oświadczam(y), że nie ciąży na mnie/na nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 
wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. 

☐tak  ☐nie 

6. 
Oświadczam(y), że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z możliwości dostępu do 
środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie 
podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji. 

☐tak  ☐nie 

7. 

Oświadczam(y), że nie jestem/nie jesteśmy  wykluczeni, stosownie do 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 (jeżeli 
przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis). 

☐tak  ☐nie 

8. 

Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) zarówno bezpośrednio jak i pośrednio 
powiązani z Fundacją Rozwoju Śląska lub z osobami upoważnionymi do jej 
reprezentacji. Dotyczy to między innymi powiązań o charakterze majątkowym, 
kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, którre wpływają lub mogłyby potencjalnie 
wpływać na prawidłowy proces realizacji pożyczki. 

☐tak  ☐nie 

9. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu 
oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i nadzorujących działalność Fundacji, na 
żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

☐tak  ☐nie 

10. 
Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych) 
danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, 

☐tak  ☐nie 
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Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Zarząd Województwa Opolskiego oraz  
upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub 
podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków 
gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty 
przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa 
procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie 
i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami. 

11. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w celach 
marketingowych przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

☐tak  ☐nie 

12. 
Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu informacji 
handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). 

☐tak  ☐nie 

13. 

Proszę o przesyłanie pism  i zawia-
domień związanych z wnioskiem 
oraz  ewentualna umową pożyczki 
w tym zawiadomienia o decyzji 
jedną z poniższych dróg: 

☐Na adres e-mail wskazany we Wniosku 

☐Pocztą tradycyjną 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo 
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA, z siedzibą: ul. Wrocławska 133,       
45-837 Opole. 
 
 
Miejscowość:......................................                                     Pieczęć Wnioskodawcy: 
     
Data:...................................................                
 
 
 
          …………………………………………………      
                                                                Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę 
 
 
 

Lista załączników 
Oświadczenia majątkowe: 

L.p. Nazwa załącznika 

1.  

 
Zgody BIG - konsument 
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L.p. Nazwa załącznika 

1.  

 
Zgody BIG - firma 

L.p. Nazwa załącznika 

1.  

 
Informacja RODO  

L.p. Nazwa załącznika 

1.  

 
Inne załączniki 

L.p. Nazwa załącznika 

1.  
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BIZNES PLAN 

dla Wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę  

 w ramach Poddziałania 2.1.1 Nowe Produkty i usługi   
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

 
1. IDENTYFIKACJA  WNIOSKODAWCY 

 
 
14. INFORMACJE O FIRMIE 
 

Nazwa firmy  

NIP  

REGON  

Numer Wniosku o pożyczkę  
(wypełnia Pośrednik Finansowy) 

 

 

2. SYTUACJA MAJĄTKOWA FIRMY PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI 

     Lista nieruchomości 

Lp. Położenie i rodzaj nieruchomości Rok budowy Numer Księgi Wieczystej 
Wartość 

rynkowa w PLN 

1.     

 

Lista pojazdów 

Lp. Rodzaj i przeznaczenie pojazdu Marka i rok produkcji 
Wartość 

rynkowa w PLN 

1.    

 

Lista maszyn i urządzeń o wartości powyżej 10 tys. zł 

Lp. Rodzaj i przeznaczenie maszyny Rok produkcji 
Wartość 

rynkowa w PLN 

1.    

 
 Wartość rynkowa składników majątku firmy 

Rodzaj skadnika Sumaryczna wartość rynkowa w PLN 

Nieruchomości  

Pojazdy  

Maszyny i urządzenia  

Materiały, surowce i towar  

Środki pieniężne  

Inne składniki majątkowe 
(np. WNP, środki trwałe 
w budowie, wyposażenie itd.) 

 

Wartość majątku ogółem  
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3. DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

Prosimy podać numer Polskiej Klasyfikacji Działalności - działalności podstawowej i działalności objętej projektem (jeśli 
jest inna niż podstawowa). W ramach projektu priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną 
Strategią  Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności 
Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu 
(tzw. Specjalizacje Inteligentne). Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD 
zawiera załącznik do Regulaminu udzielania Pożyczek Inwestycyjnych. 
 

Numer PKD oraz charakterystyka działalności 
podstawowej: 

 

Udział % w ostatnim roku obrotowym 
w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży: 

 

Numer PKD oraz charakterystyka działalności, 
której dotyczy projekt: 

 

Udział % w ostatnim roku obrotowym 
w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży: 

 

 

4. PROSIMY O PRZEDSTAWIENIE FIRMY WNIOSKODAWCY:  

a) rodzaj prowadzonej działalności,  
b) opis oferowanych produktów/usług, stosowanej technologii, 
c) odbiorcy produktów/usług (klient indywidualny/ firmowy; główni odbiorcy – udział w %), umowy 

z odbiorcami (jeśli dotyczy), formy i terminy rozliczeń, odsługiwany obszar, sezonowość – jeśli występuje, 
metody dystrybucji, 

d) opis posiadanych: zasobów ludzkich, technicznych, infrastruktury (lokalizacja siedziby/siedzib),  
e) dostawcy (główni - udział % dostaw, forma i terminy rozliczeń), 
f) scharakteryzowanie konkurencji (czy są to małe, czy duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku) mocne i słabe 

strony względem konkurencji, 
g) w kontekście planowanej inwestycji – opis funkcjonowania firmy przed dokonaniem inwestycji, zasięg jej 

funkcjonowania. 

Opis działalności: 
  

 

5. TYP PROJEKTU 

Projekt powinien stanowić inwestycję związaną z co najmniej jednym z trzech rodzajów przedsięwzięć 
przedstawionych poniżej. Należy scharakteryzować przedsięwzięcie, uzasadnić wybór danego typu projektu, opisać 
zastosowane technologie, opisać przewagi planowanych do wdrożenia rozwiązań względem standardowych 
rozwiązań, przedstawić trwałe rezultaty przedsięwzięcia adekwatne dla danego rodzaju inwestycji. Argumentacja 
powinna opierać się na podstawie danych możliwych do weryfikacji w trakcie oceny oraz w trakcie ewentualnej 
kontroli projektu. Oto opis typów projektu: 
1. Inwestycja polegająca na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, 

zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020. 
2. Inwestycja w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych 

lub ulepszonych produktów lub usług. 
3. Inwestycja w rozwój Przedsiębiorstwa zwiększająca skalę jego działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycja, 

która w sposób mierzalny/ wymierny przyczynia się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i/ lub 
zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu. 

 

Wybór typu/ typów: 
 

a) Jak zmieni się funkcjonowanie firmy po dokonaniu inwestycji (w porównaniu do stanu opisanego w pkt 4 
BIZNES PLANU. Czy zmieni się zasięg jej funkcjonowania? 

b) Opis inwestycji w nowoczesne maszyny/urządzenia, na czym polega ich nowoczesność? 
c) Opis nowej usługi/procesu z punktu widzenia firmy/rynku. 
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d) Wzrost skali działalności. 
Uzasadnienie:  
 

 

6. PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI 

Prosimy opisać niezbędne działania przewidziane do realizacji w ramach inwestycji. Prosimy określić zasoby (osobowe, 
techniczne, materiałowe, organizacyjne) niezbędne do realizacji inwestycji (zarówno posiadane jak i te, które należy 
zapewnić w przyszłości). Prosimy przedstawić chronologię działań (terminy) planowanego przedsięwzięcia, w tym 
ponoszenia wydatków objętych pożyczką oraz wkładem własnym (jeśli dotyczy). Prosimy uzasadnić konieczność 
ponoszenia poszczególnych wydatków. Opis powinien stanowić uszczegółowienie danych wykazanych w planie 
finansowo – rzeczowym wniosku o pożyczkę (pkt 9 wniosku).  Należy pamiętać, że środki pożyczki nie mogą zostać 
przeznaczone na refinansowanie inwestycji.  

Skala inwestycji w firmie: Jaki jest zakres i wielkość inwestycji? 

Przebieg realizacji inwestycji: 
 

 

7. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Prosimy przedstawić informacje dotyczące miejsca, w którym będzie realizowany projekt (adres, tytuł prawny do 
nieruchomości, infrastruktura, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego etc - pozwalających 
na realizację inwestycji we wskazanej lokalizacji)  Należy pamiętać, że wsparcie musi być realizowane w granicach 
administracyjnych województwa opolskiego. W przypadku, gdy przedmiotem wsparcia będzie przedsięwzięcie 
niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji Inwestycji uznaje się siedzibę lub oddział Wnioskodawcy lub 
miejsce  prowadzenia  przez  niego działalności  gospodarczej, które muszą być zlokalizowane na terenie województwa 
opolskiego. Działalność Pożyczkobiorcy na terenie województwa opolskiego nie może mieć charakteru pozornego. 

Lokalizacja przedsięwzięcia: 
 

 

8. POZWOLENIA 

Czy przedsięwzięcie wymaga pozyskania licencji, koncesji, pozwoleń administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) 
koniecznych do realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności w opisywanym zakresie? 

Pozwolenia: 
 

 

9. PREFERENCJE W FINANSOWANIU 

Czy wnioskodawca zamierza skorzystać z preferencji w finansowaniu pożyczki polegających na wydłużeniu karencji, 
określonych w Regulaminie udzielania Pożyczek Inwestycyjnych? Z ww. preferencji w finansowaniu mogą skorzystać: 
1. Przedsiębiorstwa ekologiczne, tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i 
innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju; 2. Przedsiębiorstwa realizujące 
Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się 
nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi. 
 

Uzasadnienie: 
 

 

10.  OPIS ZAŁOŻEŃ LEŻĄCYCH U PODSTAW PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FIRMY 

Należy odnieść się do prognoz finansowych przedstawionych w załącznikach wniosku o pożyczkę. Prosimy 
o uzasadnienie założonego poziomu przychodów, opisanie polityki cenowej oraz przedstawienie struktury kosztów 
przed i po realizacji inwestycji. 

Opis założeń: 
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Miejscowość:......................................                                     Pieczęć Wnioskodawcy: 
     
Data:...................................................                
 
 
 
          …………………………………………………      
                                                                Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania Pożyczek Inwestycyjnych – wykaz oświadczeń i zaświadczeń 
 

1. Oświadczenia składane we wniosku 
 

1. 
Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega 
z podatkami wobec US ani innych organów. 

☐tak  ☐nie 

2. 
Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega 
ze składkamu ZUS. 

☐tak  ☐nie 

3. 

Oświadczam(y), że w ramach planowanej inwestycji objętej niniejszym wnioskiem nie 
występuje nakładanie się finansowania z Europejskich Funduszy Strukturalnych 
i Inwestycyjnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii 
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i  zagranicznej. 

☐tak  ☐nie 

4. 

Oświadczam(y), że nie znajduję/nie znajdujemy się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 
20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 
C  249/1 z 31.07.2014 r.). 

☐tak  ☐nie 

5. 
Oświadczam(y), że nie ciąży na mnie/na nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 
wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. 

☐tak  ☐nie 

6. 
Oświadczam(y), że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z możliwości dostępu do 
środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie 
podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji. 

☐tak  ☐nie 

7. 

Oświadczam(y), że nie jestem/nie jesteśmy  wykluczeni, stosownie do 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 (jeżeli 
przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis). 

☐tak  ☐nie 

8. 

Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) zarówno bezpośrednio jak i pośrednio 
powiązani z Fundacją Rozwoju Śląska lub z osobami upoważnionymi do jej 
reprezentacji. Dotyczy to między innymi powiązań o charakterze majątkowym, 
kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, którre wpływają lub mogłyby potencjalnie 
wpływać na prawidłowy proces realizacji pożyczki. 

☐tak  ☐nie 

9. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu 
oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i nadzorujących działalność Fundacji, na 
żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

☐tak  ☐nie 

10. 

Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych) 
danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Zarząd Województwa Opolskiego oraz  
upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub 
podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków 
gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty 
przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa 
procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie 
i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami. 

☐tak  ☐nie 

11. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w celach 
marketingowych przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

☐tak  ☐nie 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

12. 
Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu informacji 
handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). 

☐tak  ☐nie 

13. 

Proszę o przesyłanie pism  i zawia-
domień związanych z wnioskiem 
oraz  ewentualna umową pożyczki 
w tym zawiadomienia o decyzji 
jedną z poniższych dróg: 

☐Na adres e-mail wskazany we Wniosku 

☐Pocztą tradycyjną 

 
 

2. Zaświadczenia 

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS nie starsze niż 30 dni, składane na etapie Umowy 

2. Zaświadczenie o niezaleganiu z US nie starsze niż 30 dni, składane na etapie Umowy 

3. 

Na etapie wniosku- 
Opinie banku (banków) prowadzącego rachunek firmowy Wnioskodawcy zawierająca informacje o numerze 
rachunku, ewentualnym obciążeniu tytułami wykonawczymi, zobowiązaniach (stan zadłużenia, terminowość 
obsługi, wywiązywanie się z warunków umowy).  
W przypadku korzystania z produktów kredytowych w innym banku: opinia banku obejmująca informacje o 
stanie zadłużenia, terminowości obsługi i wywiązywania się z warunków umowy lub (wiarygodny) zachowujący 
wszystkie ww. informacje wydruk z bankowości elektronicznej. 
Wymienione dokumenty nie starsze niż 30 dni. 

 



 

                       
 

 

Załącznik nr 14  
do Umowy Operacyjnej nr [*] 

 
 

Karta preferencji 
 
 
Wykaz obszarów kluczowych województwa opolskiego ze wskazaniem numerów PKD. 
 
Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorcę związana jest z kluczowym obszarem 
rozwoju województwa opolskiego. Oceny dokonuje Pośrednik Finansowy na podstawie posiadanego 
przez Przedsiębiorcę kodu PKD, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
Obszar Wyszczególnienie Oznaczenie PKD 

Chemiczny Otrzymywanie i 
przetwórstwo 
materiałów 
polimerowych 

20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych 
w formach podstawowych  
Wyjaśnienie:  
Grupa ta obejmuje wyłącznie produkcję: 

 polimerów, włączając polimery etylenu, 
propylenu, styrenu, chlorku winylu, 
octanu winylu  
i akrylu, 

 poliamidów, 

 żywic fenolowych i epoksydowych oraz 
poliuretanowych, 

 żywic alkidowych, poliestrowych  
i poliestrów, 

 silikonów, 

 wymieniacze jonowe polimerowe  
20.60.Z   Produkcja włókien chemicznych 
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i 
kształtowników z tworzyw sztucznych 
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw 
sztucznych 
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z 
tworzyw sztucznych 
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z 
tworzyw sztucznych 
Wyjaśnienie: 
W odniesieniu do ww. kodów PKD, wyłącznie w 
zakresie przetwarzania tworzyw polimerowych  
w półprodukty lub wyroby gotowe poprzez takie  
czynności jak: prasowanie, tłoczenie, 
formowanie, wytłaczanie, formowanie 
wtryskowe, kształtowanie i odlewanie. 

Technologie chemiczne 
organiczne 

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych 
chemikaliów organicznych alkohol etylowy 
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20.15.Z Produkcja nawozów i związków 
azotowych 
Wyjaśnienie: 

1. produkcję nawozów organicznych 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 

2. produkcję nawozów organiczno-
mineralnych, 

3. produkcję nawozów 
mikroelementowych, 

20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych 
powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających  
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków 
myjących i czyszczących, wyrobów 
kosmetycznych i toaletowych 
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów 
chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Wyjaśnienie: 
W odniesieniu do ww. kodów PKD, wyłącznie w 
zakresie przetwarzania surowców organicznych 
w wyniku 
procesów chemicznych w wyroby chemiczne  

Chemia specjalistyczna 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych 
powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków 
myjących i czyszczących. 
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i 
toaletowych. 
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów 
chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Produkty chemiczne na 
bazie surowców 
odnawialnych 

20.11.Z Produkcja gazów technicznych 
20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych 
chemikaliów nieorganicznych 
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych 
chemikaliów organicznych 
20.15.Z Produkcja nawozów i związków 
azotowych 
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w 
formach podstawowych 
20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w 
formach podstawowych 
20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych 
środków agrochemicznych 
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych 
powłok, farb drukarskich i mas 
Uszczelniających 
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków 
myjących i czyszczących 
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i 
toaletowych 
20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych 
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20.52.Z Produkcja klejów 
20.53.Z Produkcja olejków eterycznych 
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów 
chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
20.60.Z Produkcja włókien chemicznych 
Wyjaśnienia: 
Wyłącznie przetwarzanie surowców 
odnawialnych organicznych i nieorganicznych w 
wyniku procesów chemicznych w wyroby 
chemiczne. 

Budowlany wraz z 
przemysłem mineralnym i 
usługami budowlanymi 
oraz drzewno-
papierniczy, w tym 
przemysł meblarski 

Technologie 
budownictwa 
niskoenergetycznego 

Budownictwo energooszczędne jako wyjątkowy i 
integralny element branży budowlanej, tj. 
przedsiębiorstwa budowlane, które stosują 
materiały i metody zwiększające efektywność 
energetyczną budynku oraz przedsiębiorstwa 
produkujące narzędzia i materiały niezbędne w 
procesie powstawania energooszczędnych 
budynków. Kwestie związane z 
wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, 
które bardzo blisko związane są z niniejszą 
branżą, uwzględnione zostały w Technologiach 
przemysłu energetycznego.  
 
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 
20.60.Z Produkcja włókien chemicznych 
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z 
tworzyw sztucznych 
23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 
23.14.Z Produkcja włókien szklanych 
23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 
23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i 
osłon izolacyjnych 
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych 
z betonu 
23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego 
włóknem 
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów 
z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
25.12.Z Produkcja metalowych elementów 
stolarki budowlanej 
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i 
sterowniczej energii elektrycznej 
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych 
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków  
41.20.Z Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 
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43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
Klimatyzacyjnych 
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji 
budowlanych 
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 
Wyjaśnienie:  
W odniesieniu do ww. kodów PKD, wyłącznie 
technologie budownictwa wykorzystywane przy 
budowie niskoenergetycznej (zgodnej ze 
standardem NF40, charakteryzującym się 
wskaźnikiem rocznego jednostkowego 
zapotrzebowania na energię użytkową 
mniejszym od 40 kWh/(mkw*rok)) oraz pasywnej 
(zgodnej ze standardem NF15, 
charakteryzującym się wskaźnikiem rocznego 
jednostkowego zapotrzebowania na energię 
użytkową mniejszym od 15 kWh/(mkw*rok)). 

Technologie cementu, 
wapna i betonu 

23.51.Z Produkcja cementu  
Wyjaśnienie: 
produkcja klinkieru cementowego i cementów 
hydraulicznych, włączając cement portlandzki, 
cement glinowy, cement żużlowy i cement 
superfosfatowy. 
23.52.Z Produkcja wapna i gipsu 
Wyjaśnienie: 
produkcja wapna palonego, gaszonego i 
hydraulicznego. 
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z 
betonu 
Wyjaśnienie: 

1. produkcja prefabrykowanych elementów 
z betonu, cementu lub ze sztucznego 
kamienia dla budownictwa, takich jak: 

 cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, 
słupy, rury, płyty chodnikowe itp., 

2. produkcja prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych dla budownictwa oraz 
inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, 
cementu lub ze sztucznego kamienia. 

23.63.Z Produkcja masy betonowej 
prefabrykowanej 
23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego 
włóknem 
Wyjaśnienie: 

1. produkcję masy betonowej 
prefabrykowanej, 

2. produkcję suchego betonu. 

Technologie drewna 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 
16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt 
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wykonanych na bazie drewna. 
16.22.Z Produkcja gotowych parkietów 
podłogowych 
Wyjaśnienie: 
produkcja drewnianych bloków parkietowych, 
klepek itp. połączonych w formę płyt. 
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z 
drewna; produkcja wyrobów z korka, 
słomy i materiałów używanych do wyplatania 
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 
Wyjaśnienie: 
produkcja mebli dowolnego typu, z drewna, 
używanych w różnych miejscach i różnych celach. 

Maszynowy i 
elektromaszynowy oraz 
metalowy i metalurgiczny 

Technologie układów 
napędowych 

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do 
napędu hydraulicznego i pneumatycznego 

Technologie 
projektowania i 
wytwarzania maszyn i 
urządzeń 

25.73.Z Produkcja narzędzi 
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu 
elektrycznego 
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do 
napędu hydraulicznego i pneumatycznego 
28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, 
przekładni zębatych i elementów napędowych 
28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników 
piecowych 
28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i 
chwytaków 
28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z 
wyłączeniem komputerów i urządzeń 
peryferyjnych 
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych 
mechanicznych 
28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych 
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 
28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 
28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi 
mechanicznych 
28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii 
28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do 
wydobywania oraz budownictwa 
28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w 
przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji 
napojów 
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28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu 
tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 
28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu 
papierniczego 
28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów 
z tych materiałów 
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

Technologie metali  24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa 
i stali oraz wyrobów hutniczych 
24.20.Z Produkcja rur, przewodów, 
kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 
24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno 
24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich 
walcowanych na zimno 
24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na 
zimno 
24.34.Z Produkcja drutu 
24.41.Z Produkcja metali szlachetnych 
24.42.A Produkcja aluminium hutniczego 
24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i 
stopów aluminium 
24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny 
24.44.Z Produkcja miedzi 
24.45.Z Produkcja pozostałych metali 
nieżelaznych 
24.51.Z Odlewnictwo żeliwa 
24.52.Z Odlewnictwo staliwa 
24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich 
24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 
24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali 
nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich 
części 
25.12.Z Produkcja metalowych elementów 
stolarki budowlanej 
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów 
centralnego ogrzewania 
25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, 
cystern i pojemników metalowych 
25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z 
wyłączeniem kotłów do centralnego 
ogrzewania gorącą wodą 
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i 
walcowanie metali; metalurgia proszków 
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na 
metale 
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów 
metalowych 
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25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i 
sztućców 
25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 
25.73.Z Produkcja narzędzi 
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 
25.92.Z Produkcja opakowań z metali 
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i 
sprężyn 
25.94.Z Produkcja złączy i śrub 
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych 
wyrobów metalowych, gdzie indziej 
Niesklasyfikowana 

Paliwowo-energetyczny Technologie 
wytwarzania energii 

25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z 
wyłączeniem kotłów do centralnego 
ogrzewania gorącą wodą 
27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, 
prądnic i transformatorów 
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z 
wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych 
28.21.Z . Produkcja pieców, palenisk i palników 
piecowych 
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 
wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych. 
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 
Wyjaśnienie: 
Produkcja, gromadzenie i dystrybucję pary 
wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, 
energetycznych i innych, 
43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 

Technologie silników 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, 
prądnic i transformatorów= 

Technologie wysokich 
napięć  

27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, 
prądnic i transformatorów 
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i 
sterowniczej energii elektrycznej 
27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i 
elektrycznych przewodów i kabli 
42.22.Z Roboty związane z budową linii 
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
Wyjaśnianie: 
Wyłącznie produkcja aparatury, osprzętu i 
urządzeń wykorzystywanych przy budowie 
elektroenergetycznych sieci przesyłowych 
wysokich napięć. 

Rolno-spożywczy 
 

Technologie produkcji 
roślinnej 

01.30.Z Rozmnażanie roślin 
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca 
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produkcję roślinną 
01.63.Z Działalność usługowa następująca po 
zbiorach 
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania 
roślin 
71.20.A Badania i analizy związane z jakością 
żywności 
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych 

Technologie produkcji i 
przetwarzania 
żywności w 
szczególności 
przetwarzanie mleka 

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z 
wyłączeniem mięsa z drobiu 
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z 
drobiu 
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając 
wyroby z mięsa drobiowego 
10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie 
ziemniaków 
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i 
konserwowanie owoców i warzyw 
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów 
płynnych 
10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych 
tłuszczów jadalnych 
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 
10.52.Z Produkcja lodów 
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów 
skrobiowych 
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek 
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; 
produkcja konserwowanych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i 
podobnych wyrobów mącznych  
10.81.Z Produkcja Cukru 
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów 
cukierniczych 
10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy 
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych 
homogenizowanych i żywności 
Dietetycznej 
11.02.Z Produkcja win gronowych 
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win 
owocowych 
11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych 
napojów fermentowanych 
11.06.Z Produkcja słodu 
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11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; 
produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych 
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 
71.20.A Badania i analizy związane z jakością 
żywności 
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych 

Procesy i produkty 
ochrony zdrowia i 
środowiska 
 

Produkty ochrony 
zdrowia 

86.10.Z Działalność szpitali 

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 

86.90.D Działalność paramedyczna 

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

zapewniająca opiekę pielęgniarską 

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych 
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna 
z zakwaterowaniem 

Zintegrowany 
przestrzennie 
regionalny produkt 
turystyczny 

55.10.Z Hotele i podobne obiekty 

zakwaterowania 

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 

krótkotrwałego zakwaterowania 

55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla 

pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych 

79.90.B Działalność w zakresie informacji 

turystycznej 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w 

zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

91.02.Z Działalność muzeów 

91.03.Z Działalność historycznych miejsc 

i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych 

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych 
i zoologicznych oraz obszarów i obiektów 
ochrony przyrody 
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Proces organizacyjny 
systemu transportu 
intermodalnego 
przyjaznego 
środowisku 

49.10.Z Transport kolejowy pasażerski 

międzymiastowy 

49.20.Z Transport kolejowy towarów 

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski 

i podmiejski 

49.41.Z Transport drogowy towarów 

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów 

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca 

transport lądowy 

52.22.B Działalność usługowa wspomagająca 
transport śródlądowy 

 


