Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Nazwa i adres Wnioskodawcy
(wraz z kodem pocztowym)
nr tel:

fax

e-mail:

Forma organizacyjno-prawna
☐ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
☐ spółka cywilna
☐ spółka jawna
☐ spółka akcyjna
☐ spółka z o.o.
☐ inna (jaka?)………………………………….
NIP

NR KRS/ewidencji
działalności
gospodarczej

REGON

Data
rozpoczęcia
działalności

Rodzaj działalności
gospodarczej

Symbol firmy wg PKD
☐ mikro przedsiębiorstwo
☐ małe przedsiębiorstwo
☐ średnie przedsiębiorstwo

Klasyfikacja przedsiębiorstwa
Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę
Planowane zatrudnienie

(w okresie trwania poręczenia)

Forma rozliczenia podatkowego
☐ ryczałt

☐ karta podatkowa

☐ księga przychodów i
rozchodów

☐ pełna księgowość

WNIOSEK – ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE1
Nr wniosku w FPK Sp z o.o.
/wypełnia FPK/

I. Przedmiot i wysokość poręczenia
Niniejszym zwracamy się o udzielenie poręczenia:
w wysokości
słownie
na okres od dnia/ do dnia
Poręczenie to stanowić będzie
zabezpieczenie:

1

……% kredytu/pożyczki
zaciągniętego/tej w (wymienić)……………………………

/Banku/Funduszu Pożyczkowym /

wymagane kompletne wypełnienie wniosku

Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 20 222
fax. 75 64 20 222
www.fpk.jgora.pl
rfpkjelenia@karr.pl
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II. Przeznaczenie kredytu:
☐ finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie,
budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych;
☐ tworzenie nowych miejsc pracy;
☐ wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub
technologicznych;
☐ zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w
tym także zakup środków transportu bezpośrednio
związanych z celem realizowanego projektu;
☐ inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP
/jakie?/…………………………………………………………………..

Poręczony kredyt zostanie
przeznaczony na:

III. Udzielone poręczenie kredytu/pożyczki obrotowego/ej w ramach środków JEREMIE
przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, zgodnie z poniższym PLANEM ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA2.
Oświadczam, że kredyt obrotowy poręczony w ramach środków JEREMIE przyczyni się do:
Wartość na koniec roku
poprzedzającego termin
zaciągnięcia
wnioskowanego
kredytu

Wartość na koniec
roku, w którym
przypada spłata
wnioskowanego
kredytu

☐ TAK/ ☐ NIE

-

-

☐ TAK/ ☐ NIE

-

-

☐ TAK/ ☐ NIE

-

do wzrostu kwalifikacji zawodowych pracowników
(zasobu ludzkiego)?

☐ TAK/ ☐ NIE

-

do poprawy warunków pracy?

☐ TAK/ ☐ NIE

-

do zwiększenia majątku firmy?

☐ TAK/ ☐ NIE

-

do wzrostu kwalifikacji zawodowych pracowników
(zasobu ludzkiego)?

☐ TAK/ ☐ NIE

-

Obszar

Czy wystąpi rozwój?

wzrostu sprzedaży produktów/usług?

☐ TAK/ ☐ NIE

utworzenia nowych miejsc pracy?

☐ TAK/ ☐ NIE

do wprowadzenia do oferty
dodatkowego produktu/usługi?

firmy

nowego

do udoskonalenia, ulepszenia dotychczasowego
produktu/usługi?
do rozszerzenia skali i zasięgu działania firmy?

lub

-

Opis planowanego rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wpływ kapitału obrotowego na rozwój firmy :

2

wypełnić jeżeli poręczenie ma dotyczyć kredytu/pożyczki obrotowej
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IV. Opis prowadzonej działalności
Krótki opis prowadzonej działalności gospodarczej

V. Bilans (za poprzedni okres + prognozowany)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

AKTYWA
Majątek trwały
Majątek obrotowy:
- zapasy
- należności
- środki pieniężne

Razem

PASYWA
Kapitał własny
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe

Razem

VI. Spodziewane wielkości sprzedaży kosztów, zysku (dane finansowe za poprzedni okres
+ prognozowane).
Rok

Sprzedaż

Koszty ogółem

Zysk netto

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

VII. Proponowane formy zabezpieczenia poręczenia dla FPK
Zabezpieczenie
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ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Wartość
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VIII. Posiadane kredyty/pożyczki
Nazwa Banku/wierzyciela

Aktualna kwota zadłużenia

Końcowy termin spłaty

IX. Postanowienia uzupełniające
1) W przypadku pozytywnej decyzji FPK o udzieleniu poręczenia poręczenie zostanie wydane bezpłatnie w ramach realizacji

Projektu „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach inicjatywy JEREMIE prowadzonej wspólnie przez Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Menadżera - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
2) Wyrażam/y zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez
administratora: Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze Sp. z o.o. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Menedżera
Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Instytucję Zarządzającą),
a także Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne wskazane przez powyższe podmioty osoby w celu budowania baz
danych, wykonywania oraz zamawiania przez powyższe podmioty analiz w zakresie spójności RPO, realizacji polityk, w tym
polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO, a także oddziaływań makroekonomicznych, monitoringu realizacji umowy
pożyczki oraz na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług
świadczonych przez powyższe podmioty, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz-883 z późn. zmianami). Oświadczam/y, że jesteśmy świadomi
przysługującego nam prawa wglądu i aktualizacji naszych danych osobowych oraz prawa kontroli ich przetwarzania. Ustawy
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz-883 z późn. zmianami).
3) Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie FPK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i przetwarzanie ich w
celach związanych z działalnością FPK sp. z o.o. Wnioskodawca składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie
oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oceny wniosku oraz monitorowania spłaty poręczanego
kredytu/pożyczki; klauzula ta dotyczy w szczególności możliwości monitorowania poręczeń przez uprawnione służby
publiczne oraz zlecenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec beneficjenta przez osoby trzecie wskazane przez FPK .
4) Oświadczam, że w ramach realizacji niniejszego Projektu, objętego wnioskowanym poręczeniem nie nastąpiło nakładanie
się dofinansowania przyznawanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
5) Oświadczam, że kredyt objęty poręczeniem nie jest przeznaczony na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą MŚP
lub na cele konsumpcyjne, spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę
zobowiązań publiczno-prawnych oraz współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE, bądź wydatków
współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków
i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
6) Wyrażam zgodę na współpracę FPK
Sp. z o.o. i kredytodawcy, Bank Gospodarstwa Krajowego (Menedżera
Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Instytucję Zarządzającą),
a także Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne wskazane przez powyższe podmioty w zakresie ewentualnej
windykacji do czasu wygaśnięcia naszego zobowiązania wobec Spółki.
7) Oświadczam/my, że jako zabezpieczenie dla FPK spółka z o.o. z tytułu poręczenia złożę/złożymy weksel in blanco lub inne
uzgodnione zabezpieczenie najpóźniej w dniu wydania poręczenia.
8) Bez złożenia zabezpieczenia poręczenia dla FPK, poręczenie takie nie będzie wydane.
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9) Niniejszym zobowiązuje się na każde wezwanie Funduszu, do udokumentowania realizacji przeznaczenia kredytu objętego

wnioskowanym poręczeniem, zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Planie Rozwoju Przedsiębiorstwa.

............................................
miejscowość, data

……………………………………
pieczęć firmowa

……………………………………

WYPEŁNIA FPK SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE
Data złożenia wniosku:
Osoba przyjmująca wniosek:

Rekomendacja osoby opiniującej
wniosek:

Decyzja Zarządu
Data formalnego wystawienia
poręczenia:
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podpis Wnioskodawcy

