Załącznik nr 1 do Regulaminu
i Załącznik nr 3 do Umowy

WZÓR

Wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia
POPR.00.00.00

Oś priorytetowa POPR.01.00.00
Działanie 1.1 Pożyczka na rozwój

Numer wniosku o dofinansowanie
Data złożenia wniosku w Generatorze
Wniosków

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program operacyjny
Oś priorytetowa
Działanie
Nr Naboru
Rodzaj projektu

Opis projektu
Cel projektu
Okres realizacji projektu <od>
Okres realizacji projektu <do>

WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE
Pełna nazwa Wnioskodawcy (zgodnie z
dokumentem rejestrowym)
Status Wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą:
mikro
małym
średnim
dużym




Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z
dokumentem rejestrowym)
Forma prawna Wnioskodawcy
Forma własności
NIP Wnioskodawcy
REGON
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Inny rejestr
Numer kodu PKD przeważającej działalności
Wnioskodawcy
Adres siedziby Wnioskodawcy
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY
Kraj
Województwo

Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail
OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE WNIOSKU
Imię
Nazwisko
Telefon
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail
POŻYCZKA
Przeznaczenie pożyczki

□ nabycie i instalacja nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń
techniczne i narzędzia, bez zakupu oprogramowania związanego z nabytymi
środkami trwałymi oraz bez ich integracji z istniejącym parkiem
maszynowym i systemem informatycznym
□ nabycie i instalacja nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia oraz zakup oprogramowania związanego z nabytymi
środkami trwałymi, bez integracji nowych środków trwałych i zakupionego
oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem
informatycznym
□ nabycie i instalacja nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia oraz ich integracja z istniejącym parkiem
maszynowym, bez zakupu oprogramowania związanego z nabytymi środkami
trwałymi

Wnioskowany okres pożyczki
(w miesiącach; maksymalnie 60
m-cy od daty wypłaty pożyczki)
Karencja kapitału
Jeżeli TAK
Okres karencji

□ nabycie i instalacja nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia
techniczne oraz zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami
trwałymi oraz ich integracja z istniejącym parkiem maszynowym i systemem
informatycznym
0
□ TAK
□ NIE
Liczba miesięcy - od 0 do 9

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Główna lokalizacja projektu
Województwo
Powiat
Gmina
Podregion ( NUTS 3)
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

ANALIZA PROJEKTU
Analiza SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
Analiza finansowa
Innowacyjność projektu
Analiza rynku i konkurencji
Założenia dotyczące kosztów i przychodów
przedsiębiorcy
Strategia marketingowa i sprzedażowa

REZULTATY PROJEKTU
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika

Zwiększenie sprzedaży
przedsiębiorstwa
Opis metodologii wyliczenia
wskaźnika
oraz
sposobu
weryfikacji
osiągnięcia
zaplanowanych
wartości
wskaźnika

Jednostka
miary

Rok
bazowy

Wartość
bazowa

Rok
osiągnięcia
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

Obniżenie kosztów produkcji
Opis metodologii wyliczenia
wskaźnika
oraz
sposobu
weryfikacji
osiągnięcia
zaplanowanych
wartości
wskaźnika
Liczba nowych/ulepszonych
produktów (w tym usług)
wprowadzonych na rynek (min.
wzrost o 1)
Opis metodologii wyliczenia
wskaźnika
oraz
sposobu
weryfikacji
osiągnięcia
zaplanowanych
wartości
wskaźnika
Liczba nowoutworzonych miejsc
pracy (umowa o pracę i umowa
cywilnoprawna) utworzonych w
wyniku projektu (min. wzrost o 1
pracownika/ów)
Opis metodologii wyliczenia
wskaźnika
oraz
sposobu
weryfikacji
osiągnięcia
zaplanowanych
wartości
wskaźnika

HARMONOGRAM PROJEKTU
Zakres rzeczowy
Zadanie
Nazwa zadania

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Nabycie i instalacja nowych środków
trwałych, tj. maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia
Zakup oprogramowania związanego z
nabytymi środkami trwałymi (do 20%
kwoty pożyczki)
Integracja zakupionych nowych
środków trwałych z istniejącym
parkiem maszynowym
Integracja zakupionych nowych
środków trwałych i zakupionego
oprogramowania z istniejącym
parkiem maszynowym i systemem
informatycznym
Niezbędne do całościowej realizacji
projektu wydatki niekwalifikowalne

Opis działań
planowanych do
realizacji w ramach
wskazanych
zadań/podmiot
działania

Data
rozpoczęcia
zadania

Data
zakończenia
zadania

Zakres finansowy
Wydatki rzeczywiście ponoszone
Kategoria
Nazwa
Wydatki
kosztów
kosztu
ogółem
Zadanie 1
Suma zadanie 1
Zadanie 2
Suma zadanie 2
Zadanie 3
Suma zadanie 3
0,00
Zadanie 4
Suma zadanie 4
Zadanie 5
Suma zadanie 5
Ogółem wydatki
rzeczywiście ponoszone

Wydatki
kwalifikowalne

0,00

W tym
VAT

Pożyczka

% pożyczki

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Wydatki w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów
Nabycie i instalacja nowych środków trwałych, tj.
maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia
Zakup oprogramowania związanego z nabytymi
środkami trwałymi (do 20% kwoty pożyczki)
Integracja zakupionych nowych środków trwałych z
istniejącym parkiem maszynowym
Integracja zakupionych nowych środków trwałych i
zakupionego oprogramowania z istniejącym
parkiem maszynowym i systemem informatycznym
Niezbędne do całościowej realizacji projektu
wydatki niekwalifikowalne

MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU

Całkowite wydatki na realizację projektu
Wydatki ogółem
W tym VAT
Wydatki kwalifikowalne
Wnioskowana kwota pożyczki
% pożyczki

Wydatki
ogółem

Wydatki
kwalifikowalne

Pożyczka

Udział %
pożyczki

PRZEWIDYWANE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Nazwa źródła finansowania wydatków
Środki pożyczki
Prywatne, w tym
Środki własne
Kredyt
Inne, jakie
Suma

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy podlegającą ochronie stanowią
informacje zawarte w następujących częściach wniosku o udzielenie pożyczki:
 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
 WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE
 WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY
 OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE WNIOSKU
 POŻYCZKA
 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
 ANALIZA PROJEKTU
 REZULTATRY PROJEKTU
 HARMONMOGRAM PROJEKTU
 MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU
 PRZEWIDYWANE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status Wnioskodawcy:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)
Inne (jakie):
1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem naboru i akceptuję jego zasady.
3. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i
terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku, w szczególności
oświadczam, że posiadam zasoby zabezpieczające udział własny w realizację
przedsięwzięcia opisanego we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia, w tym wkład
własny w co najmniej 20% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który
pochodzi ze środków własnych albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków
publicznych.

4. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania pomocy
finansowej na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.) 1.
5. Oświadczam, że inwestycja związana z przedmiotem pomocy nie dotyczy rodzajów
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy, o których mowa:
1) w art. 1 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
2) w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 315).
6. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez
PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot dokonujący
ewaluacji.
7. Niniejszym przyjmuję do wiadomości poniższe informacje.
Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w celu wykonywania na rzecz
Wnioskodawców i Beneficjentów wsparcia w ramach realizowania ustawowych zadań
PARP stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych. Kontakt z Inspektorem
ochrony danych możliwy jest pod adresem iod@parp.gov.pl. Dane zostaną usunięte po
5 latach od spłaty pożyczki. Na każdym etapie przetwarzania danych przez PARP,
Wnioskodawcy i Beneficjenci mają prawo do: dostępu do swoich danych, w tym
uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez PARP danych oraz uzyskania ich
kopii, modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne
przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania, całkowitego usunięcia
swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwskazania prawne, niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na
profilowaniu, wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych
osobowych (w tym wycofania zgody), przeniesienia danych do innego Administratora
danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Pozostałe informacje, w tym
dotyczące realizacji praw osób dostępne są w Zasadach ochrony danych osobowych
w PARP na stronie www.parp.gov.pl.

1

W przypadku spółek cywilnych dotyczy każdego ze wspólników oraz spółki.

8. Oświadczam, że:
 wyrażam zgodę na przesyłanie przez PARP informacji za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), w związku z wykonywaniem
zadań ustawowych;
 nie wyrażam zgody na przesyłanie przez PARP informacji za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), w związku z wykonywaniem
zadań ustawowych.
9. Wyrażam zgodę na przekazywanie upoważnionemu przez PARP podmiotowi
zewnętrznemu niezbędnych dokumentów (także tych złożonych na etapie ubiegania się
o pożyczkę) oraz informacji w celu weryfikacji statusu MŚP.
10. Oświadczam, że projekt nie zostanie rozpoczęty przed dniem podpisania Umowy.
11. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie
naboru formy komunikacji z PARP w trakcie naboru.
12. Oświadczam, że po podpisaniu Umowy, przed wypłatą pożyczki, zobowiązuję się do
ustanawiania na rzecz Agencji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie:
 cesji wierzytelności;
 hipoteki na nieruchomości;
 brak dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
13. Wyrażam zgodę na przekazywanie upoważnionemu przez PARP podmiotowi
zewnętrznemu dokumentów finansowych oraz informacji złożonych na etapie ubiegania się
o pożyczkę i wsparcie w celu weryfikacji sytuacji finansowej.
14. Oświadczam, że składając niniejszy wniosek jednocześnie wnioskuję o wypłatę
wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki,
jednak nie więcej niż 40 000,00 zł, po spełnieniu warunków jego wypłaty i niezwłocznie
złożę dokumenty wymagane do podjęcia decyzji o jego wypłacie.
ZAŁĄCZNIKI:
Kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zatwierdzonych sprawozdań
finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości - za rok „n – 3” (maksymalnie 2 pliki)

Kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zatwierdzonych sprawozdań
finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości – za rok „n - 2” (maksymalnie 2 pliki)
Kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zatwierdzonych sprawozdań
finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości – za rok „n - 1” (maksymalnie 2 pliki)

