Załącznik nr 2 do Aneksu nr 3 do Umowy Operacyjnej nr 3/RPWP/9020/2020/0/DIF/293
Załącznik nr 9
do Umowy Operacyjnej – Poręczenie nr 3/RPWP/9020/2020/0/DIF/293

Karta Produktu Poręczenie
I. Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń
1. Łączna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie
może przekroczyć 2 mln zł.
2. Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 75% kwoty kapitału Kredytu
wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań
Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem, przy czym w przypadku
Kredytów:
a) finansujących inwestycje w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji
w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
b) udzielanych na rzecz Start up’ów,
c) udzielanych na rzecz Mikroprzedsiębiorstw,
d) finansujących inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich
obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych,
Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu
wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań
Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
3. Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres na który udzielono Kredytu, przy
czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż:
a.

84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia, przy czym do dnia
31 grudnia 2021 r. okres trwania Jednostkowego Poręczenia może zostać wydłużony o okres
tzw. wakacji kredytowych, karencji lub innej formy wydłużenia okresu spłaty rat kapitałowych
lub odsetkowych przez Instytucję Finansową, jeżeli Instytucja Finansowa podjęła decyzję
o zastosowaniu któregokolwiek z tych środków w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy
w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. Na uzasadniony wniosek
Instytucji Finansowej lub Ostatecznego Odbiorcy termin obowiązywania Jednostkowego
Poręczenia może być wydłużony o okres analogiczny do wydłużenia okresu spłaty Kredytu
w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, ale nie więcej niż o 12 miesięcy.

b. 72 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia – w przypadku Jednostkowych
Poręczeń udzielanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 14 kwietnia 2020 r. z poźn. zmianami w sprawie udzielania pomocy z instrumentów
finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
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II. Obligatoryjne zasady dotyczące udzielania Jednostkowego Poręczenia
1. Jednostkowe Poręczenie musi skutkować poprawą warunków na jakich Ostateczny Odbiorca
otrzymuje Kredyt w stosunku do warunków na jakich by ten Kredyt otrzymał bez
Jednostkowego Poręczenia lub w ogóle stanowić warunek udzielenia Kredytu. Poprawa
warunków otrzymanego Kredytu musi dotyczyć:
a) niższego oprocentowania Kredytu, lub
b) niższego poziomu zabezpieczeń, lub
c) wyższej kwoty Kredytu skutkującej wyższym udziałem tego Kredytu w finansowaniu
Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy1.
2. Udzielenie Jednostkowego Poręczenia nie może być uzależnione od zawarcia przez
Ostatecznego Odbiorcę z Pośrednikiem Finansowym lub jakimkolwiek innym podmiotem
dodatkowych umów innych niż Umowa Kredytu oraz Umowa o udzielenie Poręczenia,
w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub
ubezpieczeniowych.
3. Postanowienia ust. 2 powyżej nie dotyczą powszechnie występujących na rynku oraz
standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego lub Instytucję Finansową
zabezpieczeń ustanawianych przez Ostatecznego Odbiorcę na rzecz Pośrednika Finansowego
lub Instytucji Finansowej w związku z zawieraną Umową Kredytu lub Umową o udzielenia
Poręczenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej” Ostateczny Odbiorca ma możliwość wyboru oferty spośród
ubezpieczycieli ogólnodostępnych na rynku.
4. Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do potwierdzania zgodności przeznaczenia
i wydatkowania środków Kredytu, na który zostało udzielone Jednostkowe Poręczenie.
III. Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)
1. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację
przedsięwzięć Ostatecznych Odbiorców, realizowanych na terenie województwa
wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału Ostatecznych
Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich
konkurencyjności m.in. poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)

wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych
projektów.

2. Niezależnie od pkt III.1, Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczone
na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Ostatecznego Odbiorcy, w tym jego
kapitału obrotowego, wyłącznie w przypadku:
1

Dotyczy również przypadków, w których Kredyt w ogóle nie zostałby udzielony, gdyby nie został zabezpieczony Jednostkowym
Poręczeniem. Uznaje się przy tym, że spełnienie tego warunku musi zostać wykazane w sposób inny, niż tylko poprzez zawarcie Umowy o
udzielenie Poręczenia i wypłatę Kredytu.
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1) Ostatecznych Odbiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – w celu
zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności ich przedsiębiorstwa;
2) Ostatecznych Odbiorców realizujących przedsięwzięcia2 przyczyniające się
do przeciwdziałania epidemii COVID-19 – w celu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Jednostkowe Poręczenia na cele wskazane w pkt III.2 mogą być udzielane w terminie
do 31 grudnia 2021 r.
4. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w pkt
III.2 mogą finansować kapitał obrotowy, w tym również koszty bieżące związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej do 100% wydatków, pod warunkiem że
Ostateczny Odbiorca wiarygodnie uzasadni, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z
epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji Ostatecznego
Odbiorcy, a zabezpieczenie kapitału obrotowego wpłynie na przywrócenie lub znaczącą
poprawę płynności jego przedsiębiorstwa.
5. Z Kredytu objętego Jednostkowym Poręczeniem mogą być finansowane wydatki w kwotach
netto lub brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną
możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
IV. Wykluczenia z finansowania
1. Jednostkowe Poręczenie nie może stanowić zabezpieczenia:
1)
2)
3)
4)

Kredytów udzielanych ze środków publicznych;
Kredytów wypłaconych przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia;
leasingu zwrotnego;
leasingu, w ramach którego Instytucja Finansowa nie zobowiązała się do przeniesienia
prawa własności przedmiotu leasingu na Ostatecznego Odbiorcę najpóźniej w dniu
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu;
5) leasingu, w ramach którego przedmiot leasingu został wydany Ostatecznemu Odbiorcy
przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia.
2. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem nie mogą być przeznaczone na:
1) finansowanie wydatków, na które uzyskano uprzednio wsparcie ze środków EFSI, z innych
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł
pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji
lub pomocy zwrotnej;
3) refinansowanie całości lub części wydatków, które w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu
Kredytu przez Instytucję Finansową zostały już poniesione (opłacone). ;
4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
5) spłatę zobowiązań publiczno – prawnych, wymagalnych przed 1 marca 2020 r., a także
spłaty zobowiązań wynikających z sankcji nałożonych na Ostatecznego Odbiorcę,
w tym na podstawie decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych;
2

Obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym
szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu
szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz
niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich
produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.
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6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

cele niezgodne z Celami Inwestycji określonymi w części III powyżej;
finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych innych niż określone
w pkt. 8 powyżej, w kwocie przekraczającej 10% wartości Kredytu;
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;
finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania
do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez
producenta lub importera napojów alkoholowych;
finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez
producenta lub importera treści pornograficznych;
finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i
amunicją;
finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez
producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych
lub prekursorów;
finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy
działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
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;
finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów
rolnych3;
finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

3

Czynności dokonywane na produkcie rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku których
powstaje produkt będący produktem zawartym w ww. Załączniku.
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V. Ograniczenia w finansowaniu
1.

2.

Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na zakup gruntów
niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10%
wartości Kredytu wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału
obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie finasowanie jest niezbędne
do realizacji przedsięwzięcia, zgodnego z celami wskazanymi w pkt. III. 1.

VI. Ostateczni Odbiorcy
1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkowe Poręczenie muszą spełniać łącznie
następujące kryteria:
1) w dniu zawarcia umowy o udzielenie poręczenia nie znajdują się w trudnej sytuacji
w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub nie znajdowali
przedsiębiorstw się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znaleźli
się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19,
2) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu
krajowego lub unijnego,
3) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika
nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu,
4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,
5) 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),nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych
na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione
do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pkt 2a
ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
6) nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione
do jego reprezentacji lub mające wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowego
Poręczenia posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o
charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają
lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji,
7) najpóźniej w dniu zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia posiadają w województwie
wielkopolskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania
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działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
8) W przypadku, gdy stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej danego przedsiębiorcy nie znajduje się w województwie wielkopolskim
może on otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie
województwa wielkopolskiego, co zostanie potwierdzone na podstawie wiarygodnych
danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG w których
to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
VII.

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Poręczeń
1. Jednostkowe Poręczenia udzielane są przez Pośrednika Finansowego na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe:
1)

na zasadach 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 Rozporządzeniu
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 późniejszymi zmianami);

2) zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. z późn. zmianami w sprawie
udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych
na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z
dnia 26 maja 2020 r. z późn. zmianami w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej
formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w
ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
2. W przypadku braku możliwości udzielenia danemu Ostatecznemu Odbiorcy pomocy
publicznej lub pomocy de minimis, o której mowa w pkt. VII.1 powyżej, Jednostkowe
Poręczenie udzielane jest na warunkach rynkowych, przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych
stawek
określonych
w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy
państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008 r., str. 10) oraz po
przeprowadzeniu analizy ryzyka wypłaty Jednostkowego Poręczenia zgodnie ze stosowanymi
przez Pośrednika Finansowego i powszechnie akceptowanymi w sektorze finansowym
metodami oceny ryzyka.
3. Pośrednik Finansowy nie pobiera od Ostatecznego Odbiorcy żadnych opłat związanych
z udzieleniem i obsługą Jednostkowego Poręczenia, innych niż Prowizja za udzielenie
Jednostkowego Poręczenia. Powyższe nie dotyczy opłat związanych z czynnościami
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windykacyjnymi podejmowanymi przez Pośrednika Finansowego, o ile opłaty te nie będą
pokrywane w ramach Opłaty za Zarządzanie.

Podpis pośrednika finansowego

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu:

Podpis ostatecznego odbiorcy
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