REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
„RPO -WARMIA I MAZURY”
w ramach kontynuacji działalności poręczeniowej po 31 marca 2017 r.

do projektu
„Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i
Mazurach”
dla
DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU S.A.
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”
na lata 2007-2013.
OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Działanie 1.2.
Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
Poddziałanie 1.2.2.
Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

§ 1.
PRZEDMIOT REGULAMINU
Regulamin określa warunki udzielania poręczeń w ramach RPO „Warmia i Mazury”
na lata 2007-2013 w ramach kontynuacji działalności poręczeniowej po 31 marca 2017 r.
przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,
wchodzącego w skład Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. zwany dalej Funduszem.
§2
ZAKRES PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ PORĘCZENIE
1. Poręczenie otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców, spełniający warunki mikro, małego lub średniego
przedsiębiorcy określone w ZAŁĄCZNIKU I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia
w sprawie
wyłączeń
blokowych), mający siedzibę na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa warmińskomazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, których główne miejsce
wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach woj.
warmińsko-mazurskiego z nim sąsiadujących.
2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust 1. mogą ubiegać się o poręczenie funduszu
przeznaczone na zabezpieczenie finansowania, udzielanego im przez instytucje
finansujące (np. banki, fundusze pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe/instytucje leasingowe).
3. Poręczenie otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1
rozpoczynający działalność gospodarczą.
4. Poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji,
w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
§ 3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY FINANSOWANIA
O poręczenie może ubiegać się każdy przedsiębiorca spełniający wymogi określone § 2
niniejszego regulaminu.
2. Przedmiotem współfinansowania z udziałem poręczenia mogą być w szczególności
przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,
przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem
finansowania czystego kapitału zakładowego, fuzji, wewnętrznych wykupów
menedżerskich, zewnętrznych zakupów menedżerskich lub transferów rodzinnych.
3. Pożyczkobiorca może ubiegać się o poręczenie do kredytu uruchomionego, jeżeli kwota
transzy pozostającej do wypłaty nie przekracza kwoty poręczenia.
4. Przedmiotem współfinansowania z udziałem poręczenia nie mogą być wydatki, które
zostały lub zostaną sfinansowane/ zrefundowane z innych środków publicznych, w tym
unijnych, bez względu na formę tego finansowania.
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§ 4.
PODSTAWOWE WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ
1. Przedsiębiorca, ubiegający się o poręczenie winien zapoznać się z niniejszym
regulaminem i stwierdzić, czy przedsięwzięcie, które ma podlegać zabezpieczeniu
spełnia warunki określone w § 3. niniejszego regulaminu.
2. Kierowane do Funduszu wnioski o poręczenia muszą być uzupełnione załącznikami:
1) Dokumentami rejestrowymi, w postaci odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
albo wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) oraz dokumentu potwierdzającego nadanie przedsiębiorcy numer
REGON,
2) Kopiami dokumentów obrazującymi sytuację prawną i ekonomiczno-finansową
przedsiębiorcy i finansowanego przedsięwzięcia, wymaganymi przez instytucję
finansującą do oceny wniosku o finansowanie.
3) Oświadczeniem instytucji finansującej o przeprowadzeniu oceny wniosku
o finansowanie oraz gotowości do finansowania w przypadku pozyskania
poręczenia Funduszu (np. promesa, umowa kredytowa, oświadczenie).
4) Oświadczenia przedsiębiorcy o uzyskanej w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de
minimis.
5) Innymi dokumentami i informacjami, ustalonymi przez Fundusz w zależności od
specyfiki przedsiębiorcy i planowanego przedsięwzięcia.
3. Na podstawie dokumentów określonych w ust. 2., Fundusz dokonuje oceny wniosku
zgodnie ze stosowaną w Funduszu metodyką.
4. Ocena przedsięwzięć jest trzyetapowa i obejmuje:
1) Ocenę formalnoprawną dokumentów i informacji przedstawionych przez
przedsiębiorcę,
2) Ocenę wstępną,
3) Ocenę ryzyka finansowego.
5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny (na każdym z etapów określonych w ust. 4), wniosek
wraz z wynikami oceny podlega zaopiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu
(dalej Komisja). Wydając opinię Komisja dodatkowo uwzględnia czynniki ekonomiczne
oddziaływania przedsięwzięcia na gospodarkę regionu.
6. Fundusz, jak i Komisja, dokonując oceny przedsięwzięcia, mogą zwrócić się do
przedsiębiorcy oraz instytucji finansującej, o dostarczenie dodatkowych dokumentów i
informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej wnioskodawcy oraz planowanego
przedsięwzięcia.
7. Opinie Komisji mogą mieć charakter warunkowy w sytuacji, w której ocenie podlegają
wnioski osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie zawierają
dokumentów zaświadczających o zarejestrowaniu / zaewidencjonowaniu działalności
gospodarczej. W tym przypadku Fundusz wystawi poręczenie dopiero po uzupełnieniu
wszystkich wymaganych dokumentów oraz, o ile stan faktyczny nie ulegnie zmianie.
8. Na podstawie opinii Komisji, decyzję o udzieleniu/odmowie udzielenia poręczenia
w imieniu Funduszu podejmuje jego organ decyzyjny lub inne upoważnione osoby.
W przypadku odmowy udzielenia poręczenia Fundusz informuje Wnioskodawcę
pisemnie, podając przyczynę odmowy udzielenia poręczenia.
9. Maksymalna kwota udzielanego zabezpieczenia do jednego kredytu/pożyczki/leasingu
wynosi 80.000 PLN, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości zabezpieczanego
kredytu
lub
pożyczki
bez
odsetek.
Zabezpieczenie
pozostałej
części
kredytu/pożyczki/leasingu spoczywa na przedsiębiorcy, banku lub instytucji finansującej.

2

10. Zabezpieczenie pozostałej części finansowania, nie poręczonej przez Fundusz,
spoczywa na przedsiębiorcy lub instytucji finansującej.
11. Łączna kwota zaangażowania środków Funduszu w finansowanie jednego podmiotu
gospodarczego lub jednostek powiązanych, liczona w dniu udzielenia finansowania nie
może przekraczać 10% kapitału Funduszu przeznaczonego na udzielanie poręczeń.
12. W przypadku, gdy finansowanie jest poręczane przez rożne fundusze, łączna wartość
takich poręczeń nie może przekroczyć 80% wartości tego finansowania (kapitału
kredytu/pożyczki/leasingu).
13. W wyniku spłat poręczonego finansowania przez przedsiębiorcę, wartość bieżącego
poręczenia maleje zachowując wielkość odpowiadającą wartości procentowego
zobowiązania Funduszu określonego w dniu udzielenia poręczenia.
14. Poręczenie udzielane jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, obejmujący okres
spłaty kredytu /pożyczki lub leasingu.
15. Poręczenie udzielane jest na rzecz instytucji finansującej na podstawie poręczenia
udzielanego według prawa cywilnego.
16. Fundusz, na wniosek instytucji finansującej lub przedsiębiorcy może – w uzasadnionych
wypadkach – wyrazić zgodę na dokonanie zmian w umowie o finansowaniu, zawartej
pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją finansującą, tym samym podtrzymując ważność
poręczenia. Zakres zmian może obejmować jedynie finansowanie w zakresie określonym
niniejszym regulaminem.
17. Fundusz może odmówić udzielenia poręczenia, udzielić poręczenia w wysokości innej niż
wnioskowana oraz zmniejszyć wnioskowany przez przedsiębiorcę udział poręczenia w
wartości finansowania.
18. Decyzje Funduszu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 5.
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY
Przedsiębiorca zobowiązuje się:
1. Informować Fundusz o wszelkich decyzjach i faktach mających lub mogących mieć
wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową.
2. Wykorzystać zabezpieczone finansowanie zgodnie z jego celem.
3. Terminowo spłacać raty kapitałowe i odsetki od pozyskanego finansowania,
zabezpieczanego poręczeniem Funduszu.
4. Umożliwić przedstawicielom Funduszu (lub podmiotom badającym / kontrolującym
działalność Funduszu) badanie ksiąg rachunkowych, dokumentów, prowadzenie
kontroli działalności przedsiębiorcy oraz przeprowadzanie badań ankietowych, a także
umożliwiać wstęp do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Umożliwić przedstawicielom Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury, przeprowadzenie wizyt kontrolnych, w szczególności,
gdy dokumenty dotyczące poręczanego zobowiązania nie są dostępne na szczeblu
instrumentu inżynierii finansowej lub na szczeblu instytucji zarządzającej, lub w
przypadku niedostatecznego monitorowania i weryfikacji lub uzasadnionych
wątpliwości, że dokumenty nie odzwierciedlają stanu faktycznego inwestycji
podlegającej zwrotowi.
6. Na każde wezwanie Funduszu, dostarczać sprawozdania finansowe przedsiębiorcy.
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7. Powiadamiać Fundusz o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o wszelkich
zobowiązaniach finansowych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację
finansową przedsiębiorcy.
§ 6.
OBOWIĄZKI FUNDUSZU
1. Wykonywanie zawartych z przedsiębiorcą umów z zachowaniem należytej staranności,
zgodnie z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z uwzględnieniem
uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.
2. Informowanie w umowie poręczenia (poleca się wykorzystanie nagłówka i/lub stopki
dokumentu) o finansowaniu poręczenia przez Unię Europejską zgodnie z wymogami
rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz
wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i
Mazury na lata 2007-2013 w zakresie Informacji i Promocji.
3. Uzyskanie zgody przedsiębiorców korzystających z poręczeń na przetwarzanie ich
danych osobowych oraz przekazywanie ich instytucjom prowadzącym kontrole lub
ewaluacje udzielonego wsparcia oraz zgody na ewentualne uczestnictwo w badaniach
ewaluacyjnych.
4. Uzyskanie zgody przedsiębiorców korzystających z poręczeń na przejście praw
wynikających z umowy poręczenia na rzecz Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lub podmiot przez nią
wskazany, w sytuacji, kiedy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podejmie taką decyzję.
§ 7.
OPŁATY, KOSZTY I ZABEZPIECZENIA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Wszelkie koszty i opłaty związane z udzieleniem poręczenia oraz koszty ewentualnej
windykacji prowadzonej przez Fundusz w związku z wypłatą poręczenia ponosi
przedsiębiorca.
Fundusz pobiera opłaty i prowizje za realizację procedury udzielenia poręczenia.
Stawki opłat i prowizji określa „Tabela opłat i prowizji”, ustalana przez Fundusz.
Fundusz udziela poręczeń w ramach pomocy de minimis
Uzyskanie poręczenia wymaga ustanowienia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia na
rzecz Funduszu. Fundusz akceptuje zabezpieczenia w formie weksli i poręczeń.
W sytuacjach szczególnych Fundusz żądać może również ustanowienia innych form
zabezpieczeń .
Zabezpieczenia ustanawiane są na koszt przedsiębiorcy.
W przypadku wypłaty poręczenia, Fundusz będzie naliczał od zapłaconej kwoty
poręczenia odsetki równe odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach
handlowych określonych w odrębnych przepisach prawa powszechnie
obowiązującego, kalkulowanym od następnego dnia po dokonaniu przelewu środków
na rzecz instytucji finansującej.
Odzyskane środki w wyniku prowadzonej windykacji lub dobrowolnych spłat
przedsiębiorcy, będą zaspakajać Fundusz w następującej kolejności:
1) koszty (np. sądowe, zastępstwa procesowego, egzekucyjne, pism, zawiadomień,
inne koszty pozostające w związku z obsługą poręczenia),
2) należne prowizje i opłaty,
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3) odsetki,
4) kwota podstawowa kapitału zobowiązania.
§ 8.
OBOWIĄZKI FUNDUSZU
Fundusz zobowiązany jest do wypłaty poręczenia udzielonego za zobowiązania finansowe
przedsiębiorcy, zgodnie z treścią poręczenia oraz w sytuacji wystąpienia wszystkich
warunków zobowiązujących Fundusz do wykonania poręczenia.
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