ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Działalności Pożyczkowej Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Mała Pożyczka PFR/1/2017/V/7

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI
Pełna nazwa
Wnioskodawcy:
Siedziba (adres):
Telefon do właściciela:

Telefon osoby do kontaktu:

Adres e-mail:

Wnioskuję o udzielenie
pożyczki w kwocie:

złotych

z przeznaczeniem na:
Okres spłaty:

miesięcy, w tym:

miesięcy karencji w spłacie kapitału

z wypłatą jej na rachunek
bieżący Wnioskodawcy nr
w banku:
Jako zabezpieczenie pożyczki wskazuję: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjne); oraz

Oświadczam, że:
1. Status przedsiębiorstwa - zgodnie z załącznikiem 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 ze zmianami,

 Mikro przedsiębiorstwo

 Małe przedsiębiorstwo

2. Przedmiot objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie stanowi wkładu własnego do przedsięwzięć finansowanych
ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, a także nie dotyczy finansowania w całości lub w części wydatków
planowanych do zrefundowania ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich.
3. Wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są
prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem Działalności Pożyczkowej Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości
S.A. w projekcie Mała Pożyczka, realizowanym w ramach Umowy Operacyjnej na Uruchomienie i Zarządzanie Produktem
Finansowym - Mała Pożyczka nr PFR/1/2017/V/7.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych w niniejszym wniosku i załączanych do niego
dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rozpatrywania wniosku o pożyczkę i monitorowania pożyczki w
projekcie Mała Pożyczka realizowanym przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. (zgodnie z przepisami ustawy dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L/119/1 z dnia 04.05.2016r.);
5. Przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z
31.07.2014 r.),
6. Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
7. Przedsiębiorstwo jest:  osobą fizyczną  osobą prawną  jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, któremu
właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną  prowadzącą działalność gospodarczą  rozpoczynająca działalność
gospodarczą Start-up.
8. Przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa
lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do mojej / naszej reprezentacji.
9. Przedsiębiorstwo nie jest wykluczone, 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 - dotyczy przedsiębiorców do 24 miesięcy od dnia rejestracji firmy).

Data wpływu: ...............................
Nr wniosku:

...............................

....................................................................
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

Załącznik nr 1
do Wniosku o pożyczkę w projekcie Mała Pożyczka realizowanym przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

INFORMACJA
na temat Wnioskodawcy i realizowanego przedsięwzięcia
W przypadku dołączenia dodatkowych informacji w formie załączników należy w odpowiednim polu poinformować o tym fakcie.

I. Informacje ogólne
Dane o firmie
Rodzaj opodatkowania / Forma prowadzonej księgowości:
 książka przychodów
i rozchodów (zasady ogólne)

 pełna księgowość

 ryczałt ewidencjonowany

Jestem płatnikiem podatku VAT

 karta podatkowa

TAK 

NIE 

Charakterystyka przedmiotu działalności (w tym ważniejsze osiągniecia Firmy)

Przedmiot działalności
PKD
Główne podstawowe
oraz dodatkowe zgodnie
ze stanem faktycznym
1 PKD
Związana z
realizowanym
przedsięwzięciem
rozwojowym Inwestycją

2 Czy planowane jest rozszerzenie w zakresie działalności?  TAK  NIE
Jakie?

Wielkość zatrudnienia
Ilu pracowników zatrudniasz obecnie?
Ile miejsc pracy utworzysz dzięki uzyskanej pożyczce?

Doświadczenie zawodowe osób prowadzących firmę

Wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingów oraz udzielonych poręczeń
Nazwa banku / rodzaj
zadłużenia

Kwota
udzielona

Aktualne
zadłużenie

Termin
spłaty

Miesięczna
rata kapitału

Prawne zabezpieczenie

Czy firma posiada zobowiązania (kredyty, pożyczki, leasingi) wypowiedziane bądź w trakcie
restrukturyzacji?

TAK / NIE
Nazwa banku /
rodzaj zadłużenia

Kwota
udzielona

Jeżeli TAK to w jakiej instytucji? Proszę podać poniżej.

Aktualne
zadłużenie

Termin
spłaty

Miesięczna
rata kapitału

Prawne zabezpieczenie
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II. Informacje dotyczące proponowanego do finansowania przedsięwzięcia rozwojowego
1.

Pożyczka przeznaczona będzie na finansowanie działalności gospodarczej na cele inwestycyjne lub inwestycyjnoobrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, przy czym finansowanie kapitału obrotowego jest
możliwe maksymalnie do 20% wartości Jednostkowej Pożyczki., w tym w szczególności na:

Miejsce lokalizacji Inwestycji finansowanej z pożyczki:

ulica/numer domu/kod pocztowy miejscowość

Gmina:
Powiat:
2. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego proponowanego do finansowania wraz z uzasadnieniem celowości inwestycji
i wpływem na rozwój firmy.
□ poprawa potencjału konkurencyjnego
□ poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi
□ zwiększenie produktywności
Poprzez:
□ wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych technologicznych / organizacyjnych / informatycznych / ekoefektywnych
□ unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa
□ modernizację środków produkcji
□ adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
□ wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy
□ inne / jakie:
Proszę uzasadnić konieczność wydatków planowanych w ramach Inwestycji: proszę opisać przyczyny podjęcia decyzji o realizacji
Inwestycji

3. W przypadku gdy częścią realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego są nakłady o charakterze obrotowym
należy je szczegółowo opisać wraz z podaniem kwot oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia w całym
realizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym (opisanym w pkt. 1).

4. Źródła finansowania realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Źródła finansowania

LP

1

Całkowita wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego (2+3)

2

Wnioskowana kwota pożyczki

3

Wkład własny Wnioskodawcy (4+5), w tym:

4

- środki własne

5

- inne (jakie?) ………………………..

Kwota

Udział %

100%

W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków innych niż wnioskowana pożyczka i środki własne
Wnioskodawcy należy szczegółowo je opisać (tj. wskazać rodzaj, kwotę, terminy spłaty, prawne zabezpieczenia, nazwę
kapitało dawcy, etap pozyskiwania kapitału, np. złożono wniosek, przyznano finansowanie, zawarto umowę, spełniono
warunki do uruchomienia, uruchomiono)

III. Dane dotyczące produktów/ usług
1. Opis przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Jaka jest oferta / produkty / usługi - należy podać główne cechy

i zalety. Czy są to produkty/ usługi już istniejące? Czym wyróżnia się spośród produktów dostępnych na rynku i jaka
jest jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi? Czy zapełnia istniejącą na rynku lukę i zaspokaja potrzeby
nabywców? Formy sprzedaży, stan zaawansowania organizacyjnego przedsiębiorstwa
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IV Ocena rynku
1. Wymienić głównych Odbiorców produktów / usług:

2. Wymienić kluczowych Dostawców:

Zawarte umowy o współpracy

Zawarte umowy o współpracy

 TAK

 NIE

Terminy płatności za sprzedane towary / usługi:

 TAK

 NIE

Terminy płatności za kupione towary / usługi:

3. Proszę wymienić główne składniki majątku trwałego przedsiębiorstwa:

Wartość w PLN

1
2
3
4
6

4. Posiadane umowy z podwykonawcami, zamówienia, referencje odbiorców (jeżeli TAK załącz kopie):  TAK
5. Czy działalność Pana/i firmy na charakter sezonowy?

 TAK

 NIE

 NIE

6. Proszę podać wielkość zobowiązania firmy wobec dostawców:
7. Proszę podać wielkość należności firmy ze strony kontrahentów:
8. Proszę podać stan zapasów towarów/ materiałów do produkcji / usług:
9. Czy przewiduje Pan/i nowe zobowiązania w trakcie trwania pożyczki? Czy obecnie stara się Pan/i o inne finansowanie
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (jeśli tak to jakie)?

10. Czy przewiduje Pan/i w trakcie trwania pożyczki zdarzenia lub okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie
Pana/i firmy tj. zmniejszyć jej przychody wpłynąć na zmniejszenie dochodu.

11. Główni konkurenci na rynku:
12. W jakich obszarach oferta / produkt / usługa jest lepsza od konkurencji:

13. W jaki sposób jest zapewniona dobra jakość produktów / usług:
14. Firma jest przedsiębiorstwem*:

 Samodzielnym

 Partnerskim

 Powiązanym

* w rozumieniu przepisów załącznika 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 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

15. Wymienić podmioty partnerskie/powiązane (nazwa, regon, stopień powiązania):

Niniejszym przedstawiam powyższy zestaw informacji wraz z danymi na temat sytuacji finansowej.

...........................................................................
(data, pieczęć i podpis Wnioskodawcy)
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