Zał cznik 1

Regulamin
udzielania ze rodków Górno l skiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
po yczek na finansowanie przedsi wzi
rozwojowych
realizowanych przez MM P –
komponent VII
Rozdział I: Zasady udzielania po yczek
Artykuł 1: Zasi g i cele
§1
Po yczek udziela Górno l ska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. zwana dalej „GARR S.A.”.
§2
Po yczka udzielana b dzie mikro, małym i rednim przedsi biorcom (w rozumieniu Ustawy
o swobodzie działalno ci gospodarczej z dnia 2
lipca 2004 r.) prowadz cym działalno gospodarcz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
na przedsi wzi cia rozwojowe.
§3
rodki, o których mowa w § 1 pochodz z dotacji
uzyskanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
Artykuł 2: Kryteria dopuszczalno ci ubiegania si o po yczk
§1
O po yczk ubiega si mog podmioty, które
spełniaj nast puj ce kryteria:
1. posiadaj zdolno po yczkow tj. zdolno
spłaty
po yczki
wraz
z
odsetkami
w umownym terminie spłaty.
W szczególnym przypadku dopuszcza si
udzielenie
po yczki
nowoutworzonemu
podmiotowi gospodarczemu, który nie mo e
wykaza si bie c zdolno ci po yczkow .
W takim wypadku GARR S.A. mo e uzale ni przyznanie po yczki od spełnienia dodatkowych warunków;
2. prowadz rachunkowo zgodnie z obowi zuj cymi przepisami;
3. nie jest w stosunku do nich prowadzone post powanie upadło ciowe lub naprawcze ani
nie znajduj si w stanie likwidacji;
4. nie posiadaj wymagalnego zadłu enia wobec
Skarbu Pa stwa i Zakładu Ubezpiecze Społecznych;
5. nie posiadaj wymagalnego zadłu enia z tytułu podatków i opłat lokalnych;

6. nie s przedsi biorstwami b d cymi w trudnej
sytuacji w rozumieniu przepisów Wytycznych
Wspólnoty dotycz cych pomocy pa stwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro onych przedsi biorstw (Dz. Urz. WE C 244/02
z 01 pa dziernika2004 r.);
7. zobowi
si do prowadzenia działalno ci
okre lonej we wniosku oraz realizacji zamierzonego przedsi wzi cia;
8. techniczne, ekonomiczne i finansowe zało enia projektu rozwojowego wskazuj na jego
zasadno i wykonalno .
Artykuł 3: Przeznaczenie po yczki
§1
Przy ustalaniu wysoko ci po yczki, za wydatki
zwi zane bezpo rednio z realizacj projektu
rozwojowego, uznaje si :
a) nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług
inwestycyjnych,
b) zakup nieruchomo ci,
c) nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe,
d) nakłady na zakup maj tku trwałego i wyposa enia,
e) zakup oprogramowania informatycznego,
licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
f) zakup surowców, materiałów oraz towarów.
Artykuł 4: Warunki udzielania po yczek
§1
1. GARR S.A. udziela po yczek w kwocie i na
okres uzasadniony potrzebami po yczkobiorcy oraz efektywno ci jego działania.
2. Maksymalna kwota po yczki nie mo e przekracza 200.000,00 zł.
3. Maksymalny okres spłaty po yczki finansuj cej cele wyszczególnione w Art. 3 §1 pkt.
a-e wynosi 60 miesi cy,
4. Maksymalny okres spłaty po yczki finansuj cej cele wyszczególnione w Art. 3 §1 pkt. f
wynosi 24 miesi ce.
1.

§2
W szczególnie uzasadnionych rodzajem
przedsi wzi cia przypadkach, Po yczkobiorca mo e ubiega si o karencj w spłacie rat kapitałowych, nie dłu ej ni do 9
miesi cy od daty postawienia rodków do
dyspozycji Po yczkobiorcy w przypadku finansowania celów okre lonych w Art. 3 §1
pkt. a-e, oraz nie dłu ej ni 3 miesi ce dla
celów okre lonych w Art. 3 §1 pkt. f.
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2.

W wypadku uruchamiania rodków przyznanej po yczki transzami, okres karencji
spłaty rat kapitałowych b dzie liczony od
daty przekazania na rachunek Po yczkobiorcy pierwszej transzy po yczki.

§3
Obowi zuje miesi czny rozkład spłat rat kapitałowych i odsetek.
§4
1. Z tytułu udzielonej po yczki pobierane s
odsetki (oprocentowanie po yczki) i prowizja.
2. Odsetki od wykorzystanej po yczki pobierane
s wg zmiennej stopy referencyjnej, której
podstaw obliczania jest stopa bazowa ogłaszana przez Komisj Europejsk i publikowana w Dz. U. UE (stopa IBOR) oraz mar a.
Wysoko mar y jest uzale niona od ratingu
danego przedsi biorstwa i poziomu zabezpiecze spłaty po yczki, wynosz ca od 0,6% do
7%. /Zał cznik nr 1 do Regulaminu/
3. Zmiana oprocentowania w kolejnych latach
spłaty po yczki, nast puje dwa razy do roku –
tj. 1 stycznia i 30 czerwca danego roku, wg
wysoko ci stopy referencyjnej, tj. stopy bazowej obowi zuj cej w tych dniach wraz z
mar .
4. Wysoko prowizji uzale niona jest od okresu
spłaty po yczki i wynosi:
1% - na 12 miesi cy
2% - na 24 miesi ce
3% - na 36 miesi cy
4% - na 48 miesi cy
5% - na 60 miesi cy
5. Prowizja pobierana jest od kwoty udzielonej
po yczki i płatna z tych e rodków w dniu
postawienia ich do dyspozycji Po yczkobiorcy.
§5
Od zadłu enia przeterminowanego, powstałego
w wyniku niespłacenia cało ci lub cz ci poyczki w terminach ustalonych w umowie, odsetki s naliczane w wysoko ci podwójnej stopy
referencyjnej obowi zuj cej w dniu wyst pienia
zadłu enia przeterminowanego, jednak nie wy szej ni pi ciokrotno stopy kredytu lombardowego.
§6
1. W przypadku niezgodnego z umow wykorzystania rodków po yczki mo e nast pi
zmiana oprocentowania całej po yczki do
poziomu 120% stopy referencyjnej, obowi zuj cej w dniu podpisania umowy po yczki.
2. O fakcie podwy szenia oprocentowania oraz
nale nej dopłaty z tytułu zmiany oprocentowania Po yczkobiorca b dzie powiadomiony
pisemnie niezwłocznie po powzi ciu przez
GARR S.A. informacji o zaistniałych oko-

liczno ciach uzasadniaj cych takie post powanie.
§7
Roszczenia GARR S.A. z tytułu niespłaconej
po yczki i odsetek pokrywane s w nast puj cej
kolejno ci:
a) Koszty post powania s dowego i koszty
egzekucyjne, w przypadku ich wyst pienia
b) odsetki przeterminowane
c) odsetki kapitałowe (oprocentowanie po yczki)
d) kapitał
Rozdział II. Tryb składania wniosków i wydawania decyzji
Artykuł 5: Składanie wniosków
§1
Wnioski
o
po yczk
nale y
składa
w Górno l skiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. w Katowicach.
§2
1. GARR S.A. udziela po yczki na podstawie
wniosku zło onego przez Wnioskodawc .
2. Wzór wniosku o po yczk stanowi formularz
wniosku o po yczk z funduszu Górno l skiej
Agencji
Rozwoju
Regionalnego
S.A.
/Zał cznik nr 2 do Regulaminu/.
3. Wniosek o po yczk powinien zawiera co
najmniej:
a) wypełniony Formularz Wniosku, w tym:
a1) propozycje prawnego zabezpieczenia
min.100% kwoty po yczki wraz z odsetkami,
które stanowi obligatoryjnie:
- weksel własny in blanco z deklaracj
wekslow ,
wraz z innymi formami zabezpieczenia,
a w szczególno ci:
• por czenie przez spółk prawa handlowego lub inn jednostk organizacyjn posiadaj c osobowo prawn
lub zdolno do nabywania praw i zaci gania zobowi za ,
• por czenie osób fizycznych wg prawa
cywilnego,
• por czenie wekslowe osób fizycznych, spółk prawa handlowego lub
inn jednostk organizacyjn posiadaj c osobowo prawn lub zdolno
do nabywania praw i zaci gania zobowi za ,
• przewłaszczenie rodków trwałych
wraz z cesj polis ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres
spłaty po yczki,
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• przewłaszczenie
rodków obrotowych, wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej,
• zastaw rejestrowy na rodkach transportu wraz z cesj polis ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały
okres spłaty po yczki,
• hipoteka na nieruchomo ci budowlanej i lokalowej wraz z cesj polis
ubezpieczeniowych,
odnawianych
przez cały okres spłaty po yczki,
• hipoteka na nieruchomo ci gruntowej,
• cesja wierzytelno ci,
• blokada rodków finansowych,
• por czenie przez Fundusz Por czeniowy,
• zastaw na cało ci gospodarczej,
• gwarancja bankowa lub rz dowa,
• ubezpieczenie spłaty po yczki przez
wyspecjalizowan instytucj ,
W przypadku po yczki w kwocie
100.000 zł i wi cej obowi zkowy jest akt
notarialny, w którym dłu nik (po yczkobiorca, por czyciel(e)) dobrowolnie poddaje si egzekucji. Dla po yczki poni ej
100.000 zł akt notarialny o dobrowolnym
poddaniu si egzekucji mo e by wymagany w przypadkach uzasadnionych
sytuacj finansow w okresie prognozowanym;
a2) o wiadczenie Wnioskodawcy o posiadanych
ju
po yczkach,
kredytach
i ustanowionych zabezpieczeniach ich
spłaty, a tak e zło onych w innych instytucjach wnioskach o udzielanie kredytu;
b) dokumenty rejestracyjne Wnioskodawcy;
c) aktualne za wiadczenia z ZUS i Urz du
Skarbowego o braku wymaganych zaległo ci z tytułu ubezpiecze i podatków;
d) biznes plan, lub w przypadku firm działaj cych co najmniej 1 rok koncepcja zadania inwestycyjnego
e) pozostałe dokumenty okre laj ce sytuacj gospodarcz i finansow podmiotu
gospodarczego oraz inne (wymienione
w Formularzu Wniosku).
Artykuł 6: Post powanie decyzyjne
§1
1. Dokumenty przedstawione przez podmiot
ubiegaj cy si o udzielanie po yczki stanowi podstawowy materiał do dokonania oceny wniosku.
2. Zło one wnioski podlegaj analizie według:
a) kryteriów oceny przedsi wzi cia co do
szans jego powodzenia,
b) kryteriów oceny wiarygodno ci wnioskodawcy i jego zdolno ci do spłaty
po yczki,

c)

wiarygodno ci proponowanych zabezpiecze .

§2
Wybór wniosków dokonywany jest w drodze
konkursu, w cyklach miesi cznych.
Wnioski zło one w danym miesi cu zostan rozpatrzone do ko ca miesi ca nast pnego.
§3
GARR S.A. zastrzega sobie mo liwo :
a) zasi gania opinii o wnioskuj cym podmiocie
w wywiadowniach gospodarczych i jednostkach współpracuj cych,
b) za dania od wnioskuj cego podmiotu innych
dokumentów ni okre lone w niniejszym regulaminie je eli jest to niezb dne do oceny
wniosku i podj cia ostatecznej decyzji.
Artykuł 7: Umowa o udzielenie po yczki
§1
Podstaw udzielenia po yczki jest umowa zawarta pomi dzy GARR S.A. a Po yczkobiorc .
§2
Umowa zobowi zuje GARR S.A. do postawienia
do dyspozycji Po yczkobiorcy okre lonej kwoty
rodków pieni nych w oznaczonym terminie, po
spełnieniu przez Po yczkobiorc
warunków
okre lonych w umowie.
§3
Umowa okre la w szczególno ci:
a) wysoko po yczki,
b) cel po yczki,
c) prawne formy zabezpieczania spłaty poyczki wraz z odsetkami,
d) wysoko oprocentowania,
e) warunki i procedury zmiany umowy,
f) skutki niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy.
§4
1. Umowa mo e zosta podpisana przez GARR
S.A. po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Je eli ustanowione zabezpieczenie jest uwarunkowane wcze niejszym podpisaniem
umowy, GARR S.A. mo e podpisa wczeniej umow uzale niaj c postawienie poyczki do dyspozycji Po yczkobiorcy od dostarczenia dokumentów stwierdzaj cych
ustanowienie zabezpieczenia.
§5
Umowa mo e by renegocjowana w przypadku
istotnej zmiany warunków usprawiedliwiaj cych
wprowadzenie zmian do projektu inwestycyjnestrona 3
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go. Zmiana warunków umowy mo e nast pi na
wniosek po yczkobiorcy z zastosowaniem obowi zuj cego cennika opłat, który stanowi Zał cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Cennik
ten okre la równie opłaty pobierane przez
GARR S.A. za wydanie za wiadcze i opinii.
§6
Niezale nie od innych obowi zków okre lonych
w umowie, Po yczkobiorca zobowi zany jest dostarcza GARR S.A., na ka de wezwanie, wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla prowadzenia nadzoru nad sposobem realizacji projektu.
1.

2.

3.

4.

§7
GARR S.A. mo e w ka dym czasie w drodze jednostronnego o wiadczenia woli wypowiedzie umow o udzielenie po yczki
w nast puj cych przypadkach:
a) wykorzystania po yczki niezgodnie
z celem okre lonym w umowie poyczki,
b) nie zachowania terminów spłat poyczki,
c) dostarczenia nieprawdziwych informacji dot. sytuacji ekonomicznej po yczkobiorcy, dostarczenia fałszywych danych w toku post powania kwalifikacyjnego lub w toku realizacji projektu,
a w szczególno ci fałszywej dokumentacji dotycz cej inwestycji,
d) braku zaanga owania w przedsi wzi cie pełnej kwoty deklarowanego udziału własnego po yczkobiorcy,
e) nie podj cia postawionych do dyspozycji Po yczkobiorcy rodków w okresie do 3 miesi cy od terminu ustalonego w umowie,
f) zagro enia terminowej spłaty po yczki
w przypadku wdro enia wzgl dem Poyczkobiorcy procedury likwidacyjnej
b d upadło ciowej,
g) utrudniania prowadzenia nadzoru,
o którym mowa w Art. 9 § 2 lub naruszenia postanowie Art. 9 § 3.
O postawieniu po yczki w stan wymagalno ci GARR S.A. informuje Po yczkobiorc poprzez pisemne zawiadomienie skierowane na adres podany w umowie po yczki
z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem biegn cym od daty otrzymania zawiadomienia
przez Po yczkobiorc .
Postawienie po yczki w stan wymagalno ci
oznacza konieczno zapłaty sumy niezapłaconego kapitału po yczkowego i nale nych
odsetek.
Od niezapłaconego w dniu wymagalno ci
kapitału po yczkowego, okre lonego w pkt.
3 naliczane b d odsetki w wysoko ci odsetek ustawowych.

Artykuł 8: Wykonanie umowy po yczki
§1
Wykorzystanie po yczki przez Po yczkobiorc
mo e nast pi wył cznie w sposób przewidziany
w umowie.
§2
1. Wykorzystanie po yczki nast puje w formie
bezgotówkowej, odpowiednio w dniu:
a) przekazania rodków na rachunek Poyczkobiorcy wskazany w umowie,
b) realizacji płatno ci dotycz cych przedsi wzi - wg zlecenia Po yczkobiorcy
w oparciu o przedstawione rachunki
i faktury,
2. Sposoby realizacji okre lone w punkcie 1a
i 1b mog by stosowane ł cznie.
§3
Po yczkobiorca ma prawo do wcze niejszej spłaty po yczki lub jej cz ci z zachowaniem
14 - dniowego terminu zawiadomienia GARR
S.A.
Artykuł 9: Nadzór nad sposobem realizacji
przedsi wzi cia
§1
Podmioty, które otrzymaj po yczk :
a) poddane zostan nadzorowi w zakresie sposobu realizacji przedsi wzi cia i zaanga owania rodków własnych,
b) zobowi
si do bie cego rozliczania
z realizacji postanowie umowy w zakresie
deklarowanego wykorzystania po yczki.
§2
Nadzór odbywa si b dzie poprzez wizytacj
miejsc realizacji inwestycji i kontrol dokumentów oraz zapisów ksi gowych potwierdzaj cych
wydatki i ródła finansowania.
§3
Podmioty korzystaj ce z po yczki zobowi zuj
si przez okres spłaty po yczki nie wydzier awia , nie wynajmowa ani te nie przenosi cało ci lub cz ci praw własno ci dóbr nabytych
w ramach projektu bez zgody GARR S.A.
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