Załącznik do Umowy Inwestycyjnej nr ___________ z dnia ___________
Karta Produktu Mikropożyczka
I. Podstawowe parametry Mikropożyczki
1. Wartość Mikropożyczki nie może przekroczyć 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt
tysięcy).
2. Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.
3. Wypłata kwoty Jednostkowej Pożyczki następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
od daty ustanowienia zabezpieczeń Umowy Mikropożyczki.
4. Maksymalny okres spłaty Mikropożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące, od momentu jej
uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Mikropożyczki.
5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Mikropożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej
uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Mikropożyczki.
II. Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Mikropożyczki
1. Udzielenie Mikropożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Ostatecznego Odbiorcę
dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów
finansowych lub ubezpieczeniowych) z Polską Fundacją Przedsiębiorczości lub podmiotem
partnerskim lub powiązanym w stosunku do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości; powyższe nie
dotyczy powszechnie występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez Polską
Fundację Przedsiębiorczości zabezpieczeń ustanawianych przez Ostatecznego Odbiorcę na rzecz
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w związku z zawieraną umową Mikropożyczki, z
zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej”
Ostateczny Odbiorca ma możliwość wyboru oferty spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku.
2. Wydatkowanie środków Mikropożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do
90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy
termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter
inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki
zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa
krajowego.
III. Zakres finansowania
1. W ramach Mikropożyczki finansowane są wydatki związane z rozpoczynaniem działalności
gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej finansowanej w ramach Działania 8.3 – Samozatrudnienie,
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
2. Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może
stanowić do 100% jego wartości.
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IV. Wykluczenia z finansowania
W ramach Mikropożyczki nie jest możliwe:
1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów,
środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie
ukończone lub w pełni wdrożone;
3) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy.
4) refinansowanie zadłużenia, w tym spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.
V. Ograniczenia w finansowaniu
Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Mikropożyczkę w ramach Działania
Działania 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
VI. Kwalifikowalni Ostateczni Odbiorcy
1. Osoby fizyczne ubiegające się o Mikropożyczkę muszą przed złożeniem wniosku o pożyczkę
spełniać łącznie następujące kryteria:
a) są osobami pozostającymi bez zatrudnienia, w tym bezrobotni lub bierni zawodowo, w wieku od
30 roku życia zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te,
które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy tj.:
1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
2. kobiety,
3. osoby z niepełnosprawnościami,
4. osoby długotrwale bezrobotne,
5. osoby o niskich kwalifikacjach.
b) nie znajdują się w trudniej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy
państwa na ratowanie i restrukturyzacje przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w
trudniej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r. str. 1),
c) 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,
d) są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie
województwa dolnośląskiego,
e) będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG),
f) nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w
tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
g) nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu
ostatnich 2 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
h) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów
prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
i) nie są podmiotami, w stosunku do których Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub osoby
upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek
powiązania, w tym o charakterze majątkowym kapitałowym, osobowym czy tez faktycznym.
2. Udzielenie Mikropożyczki następuje po potwierdzeniu przez Polską Fundację Przedsiębiorczości
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 na moment przed złożeniem wniosku o
udzielenie Mikropożyczki oraz po potwierdzeniu, że wnioskodawca:
a) rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej,
b) nie jest wykluczony 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.

Strona 2 z 3

VII. Zasady odpłatności za udzielenie Mikropożyczki
1. Mikropożyczka oprocentowana jest 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 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014–2020. (Dz.U.2015 poz. 1073).
2. Oprocentowanie Mikropożyczki, jest stałe w całym okresie jej obowiązywania przy zastosowaniu
stopy procentowej w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
3. Polska Fundacja Przedsiębiorczości zobowiązana jest do badania dopuszczalności pomocy de
minimis udzielanej w ramach komponentu pochodzącego z wkładu Programu, zgłaszania faktu
udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z
udzielonej pomocy de minimis do właściwej instytucji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz.U. z
2014 r. poz. 59, z późn. zm.).
4. Od środków Mikropożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich
udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności
windykacyjnych.

……………………………………..
Podpis Pożyczkodawcy

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu:

……………………………………..
Podpis Pożyczkobiorcy
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