Zał.nr 1 do regulaminu udzielania pożyczek w Funduszu Pożyczkowym „ Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR”

……………………………………………………..
Miejsce i data przyjęcia wniosku pożyczkowego

…………..………………………………………
Podpis osoby przyjmującej wniosek pożyczkowy

WNIOSEK POŻYCZKOWY
Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR
I. Proszę o udzielenie pożyczki

1.

w kwocie

2.

słownie

3.

inwestycyjnej /
obrotowej

4.

z okresem
spłaty

5.

z okresem
karencji

6.

nazwa
wnioskodawcy

7.

adres siedziby
wnioskodawcy

8.

nr telefonu/fax

9.

data i miejsce
rejestracji dział.
gosp.

10. nr wpisu do
KRS

11. adres email

12. rodzaj
działalności

13. liczba
pracowników

14. klasyfikacja
dział. wg PKD
15. NIP

16. Regon

17. forma prawna
18. właściciele

19. pełnomocnik
(imię i nazwisko, adres,
nr telefonu, adres e-mail)
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20. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy
rok

obrót

zysk

2015

2016

2017

II. Przeznaczenie pożyczki
Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie nakładów na:

1.

kwota zł

a)

b)

c)

d)

e)
2. całkowity koszt przedsięwzięcia w zł
3. deklaruję środki własne w zł, w tym:
a)

środki pieniężne

b)

zgromadzone materiały i urządzenia

III. Informacje o przedsięwzięciu
1.

nazwa przedsięwzięcia

2.

miejsce realizacji planowanego
przedsięwzięcia
(miejscowość, powiat, województwo)
3.

tytuł prawny do nieruchomości
na której realizowane jest
przedsięwzięcie

4.

cel realizacji przedsięwzięcia
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5.

planowana data rozpoczęcia
realizacji przedsięwzięcia

6.

planowana data zakończenia
realizacji przedsięwzięcia

7.

wartość planowanego
przedsięwzięcia

8.

źródła finansowania
przedsięwzięcia

9.

czy w wyniku przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone nowe
produkty dla firmy?
(jeśli tak, należy opisać)

10. czy w wyniku przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone nowe
produkty dla rynku?
(jeśli tak, należy opisać)
11. czy w wyniku przedsięwzięcia
obiekty zostaną dostosowane
do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami?
(jeśli tak, należy opisać)
12. czy w wyniku przedsięwzięcia
sfinansowane zostaną koszty
racjonalnych usprawnień dla
osób z niepełnosprawnościami?
(jeśli tak, należy opisać)
13. czy w celu realizacji
przedsięwzięcia wnioskodawca
zainwestował w technologie
informacyjno-komunikacyjne
(TIK)?
(jeśli tak, należy opisać)
14. czy w wyniku przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone
innowacje produktowe?
(jeśli tak, podać liczbę, należy
opisać)
15. czy w wyniku przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone
innowacje procesowe?
(jeśli tak, należy podać liczbę
oraz opis)
16. czy w wyniku przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone
innowacje nietechnologiczne?
(jeśli tak, podać liczbę, opisać)
17. czy w wyniku przedsięwzięcia
zostaną utworzone miejsca
pracy?
(jeśli tak, podać liczbę, opisać)
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IV. Informacje o wnioskodawcy

Wnioskodawca

1.

nazwisko

2.

imię

3.

seria i nr DO

4.

DO wydany przez:

5.

termin ważności DO

6.

PESEL

7.

stan cywilny

8.

adres zamieszkania

9.

adres zameldowania

współmałżonek

10. adres do korespondencji

11. telefon
12. wykształcenie
13. miejsce pracy
14. miesięczny dochód netto
15. w tym z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
16. w tym z tytułu (umowy o
pracę, zlecenia, emerytury)
17. inne dochody w tym zasiłki,
dochody z najmu
13. Liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy / w tym dzieci - imię i nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa
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V. Posiadany majątek własny wnioskodawcy
1. nieruchomości grunty
grunty – nr Księgi Wieczystej

powierzchnia

aktualna wartość

lokalizacja

powierzchnia

aktualna wartość

nr rejestracyjny

rok produkcji

aktualna wartość

waluta

oprocentowanie

aktualna wartość

lokalizacja

2. nieruchomości budynki
budynki - nr Księgi Wieczystej

3.

4.

5.

pojazdy i maszyny
rodzaj / marka

gotówka ( bank i dom )
nazwa banku

udział w innych podmiotach gospodarczych
Firma
forma prawna

udział % w kapitale

Wartość wkładu/udziału/akcji

VI. Zaciągnięte kredyty / pożyczki
1. na jaki cel

kwota

termin spłaty w jakim banku

rata
stan
miesięczna zadłużenia

a)
b)
c)
d)
2.

czy jest Pan(i) poręczycielem kredytu / pożyczki
wartość poręczenia

w jakim banku

a)
b)

VII. Posiadany firmowy rachunek bankowy
Bank

nr konta
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VIII. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis:

1.

podstawa prawna
zastosowania niniejszego
programu pomocy

2.

wielkość wydatków
kwalifikowanych do objęcia
pomocą de minimis

3.

wnioskowana kwota pomocy
de minimis

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
określające szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania
przedsiębiorcom pomocy de minimis, mające zastosowanie do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

Czy przedsięwzięcie jest
realizowane na terenie o
niskiej aktywności
gospodarczej?
(jeśli tak, podać nazwę powiatu)
4.

Czy przedsięwzięcie jest
realizowane w ramach
inteligentnych specjalizacji?
(jeśli tak opisać i podać nr – zgodnie
z „Inteligentne Specjalizacje
Województwa Małopolskiego”)
5.
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VIII. Lista załączników:
1.



Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2.



Wpis do KRS

3.



NIP

4.



REGON

5.



Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami

6.



Zaświadczenie z ZUS / KRUS o nie zaleganiu z opłatami

7.



Oświadczenia poręczycieli wraz z zaświadczeniami o zarobkach jeśli będą zabezpieczać pożyczkę

8.



Wypis z Ksiąg Wieczystych jeśli nieruchomość będzie zabezpieczeniem + polisa ubezpieczenia budynku jeśli istnieje

9.



Akt własności + nakaz płatniczy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prow. dział. gosp.

10.



Roczne zeznanie podatkowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe

11.



Kosztorys budowy

12.



Pozwolenie na budowę

13.



Oferty rzeczy, które mają być zakupione z pożyczki

14.



Księga Przychodów i Rozchodów ( zestawienie miesięczne)

15.



Ewidencja środków trwałych

16.



Ksero dowodów rejestracyjnych jeśli samochody będą zabezpieczeniem

17.



Certyfikaty, pozwolenia, koncesje jeśli działalność tego wymaga

18.



Ksero zaświadczeń otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis

19.



Zaświadczenia o terminowości spłat kredytów/pożyczek jeśli istnieją

20.



Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (zał. Nr 1)

21.



Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę ( zał. nr 2 )

22.



Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( zał. nr 3 )

23.



Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis ( zał. nr 4 )

24.

 ………………………………………...

25.

 …………………………………………

26.

 …………………………………………

27.

 …………………………………………

28.

 …………………………………………
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IX. Plan przedsięwzięcia

1. Opis dotychczasowej działalności
2. Opis projektowanego przedsięwzięcia
3. Wizja przedsięwzięcia
4. Cel pożyczki
5. Analiza rynku i konkurencji
6. Analiza przychodów i kosztów
7. Kierownictwo zakładu
8. Proponowany rodzaj zabezpieczenia pożyczki
9. Informacje do bilansu
10. Planowane miesięczne przepływy gotówki na 12 miesięcy, od momentu przyznania pożyczki.
1.

Opis dotychczasowej działalności

(rodzaj działalności; od kiedy prowadzona jest działalność; miejsce prowadzenia działalności; jaki jest stan faktyczny istniejącego zakładu;
jego wielkość; posiadane maszyny i budynki: ich wiek i stan; charakter działalności: krajowy czy eksportowy; forma własności; liczba
zatrudnionych pracowników i forma zatrudnienia: na stałe, na umowę zlecenie, sezonowo; struktura zatrudnienia: pracownicy zatrudnieni
w produkcji, administracja; istniejąca sieć punktów sprzedaży i ich charakter: stałe, sezonowe; posiadane środki transportu; struktura
dostawców i odbiorców).
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

2.

Opis projektowanego przedsięwzięcia

(zakres przewidywanych działań; rodzaj planowanej inwestycji jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji,
należy odwołać się do uszczegółowienia obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020
„Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego” zał. nr 1 do Uchwały nr 1262/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
22.09.2015 r.)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................. ...............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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3.

Wizja przedsięwzięcia

(opis rezultatów zrealizowanego przedsięwzięcia; dalszy plan rozwoju przedsięwzięcia)

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

4.

Cel pożyczki

(ogólny cel uzyskania pożyczki; wyszczególnić: a - pożyczka inwestycyjna i jej zadysponowanie; rodzaj i wielkość wydatków kwalifikowanych
(netto/brutto), wielkość i przeznaczenie wkładu własnego; sposób wypłaty pożyczki (wypłata zaliczkowa, zapłata za faktury); proponowany
termin rozliczenia)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

5.

Analiza rynku i konkurencji

(a - charakterystyka produktu: jakość produktu, cena (porównaj do produkowanych towarów na rynku), system sprzedaży, promocja, reklama;
charakterystyka klientów: odbiorca hurtowy, przypadkowy, stały; zasięg działalności; b – opis konkurencji)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
................... ........................................................................................................................................................................................................... ..
................... ........................................................................................................................................................................................................... ..
................... ........................................................................................................................................................................................................... ..
.. ................... ...........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6.

Analiza przychodów i kosztów

(źródła przychodów, podstawy obliczenia przychodów, średnie stałe koszty miesięczne oraz koszty zmienne proporcjonalnie do przychodów cześć opisowa do tabeli przepływów )
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

7.

Kierownictwo zakładu.

(a - struktura zarządzania, wykształcenie właścicieli i kluczowych pracowników; b- doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
(od ilu lat samodzielnie jest prowadzona firma); c – forma opodatkowania, rodzaj księgowości (księgowość prowadzona samodzielnie, zlecona
do biura rachunkowego)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

8. Proponowany rodzaj zabezpieczenia pożyczki
(poręczenie cywilne – imię nazwisko oraz dochody poręczycieli; przewłaszczenie majątku ruchomego – opis i wartość; hipoteka na
nieruchomości – nr KW, lokalizacja, własność, wartość; inne)

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
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9.

Informacje do bilansu (dot .prowadzonej działalności gospodarczej)

a/ opis środków trwałych

nieruchomości – grunty
grunty – nr Księgi Wieczystej

nieruchomości budynki
budynki - nr Księgi Wieczystej

lokalizacja

powierzchnia

aktualna wartość

ogółem:
rok budowy

polisa nr

data ważności

aktualna wartość

ogółem:
wyposażenie i maszyny
rodzaj / typ/ model

rok produkcji

polisa nr

data ważności

aktualna wartość

ogółem:
Pojazdy
marka / nr rejestracyjny

rok produkcji

polisa nr

data ważności

aktualna wartość

ogółem:
inne aktywa
inne aktywa

rok produkcji

polisa nr

data ważności

aktualna wartość

ogółem:
b/ opis środków obrotowych
surowce, materiały, towary handlowe
Rodzaj zapasów

informacja o zapasach (np. sezonowość)

wartość

ogółem:
należności
dłużnik

adres

termin spłaty

kwota

ogółem:
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gotówka
nazwa banku

aktualna wartość

waluta

ogółem:
inne bieżące aktywa – nazwa / opis

ogółem:
c/ opis zobowiązań

pożyczki i kredyty długoterminowe
kredytodawca
rata miesięczna

zadłużenie od dn.

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
inne zobowiązania długoterminowe
wierzyciel
rata miesięczna

zobowiązanie od dn.

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
pożyczki i kredyty krótkoterminowe
kredytodawca
rata miesięczna

zadłużenie od dn.

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
inne zobowiązania krótkoterminowe
kredytodawca
rata miesięczna

zadłużenie od dn.

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
zobowiązania do dostawców

adres

zobowiązanie od dnia

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
zobowiązania do budżetu
(US, ZUS)

adres

zobowiązanie od dnia

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
inne zobowiązania
krótkoterminowe

adres

zobowiązanie od dnia

termin spłaty

aktualna kwota

ogółem:
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10. Planowane miesięczne przepływy gotówki na 12 miesięcy, od momentu uzyskania pożyczki
miesiąc
Wpływy:
Przychody ze
sprzedaży
(towarów/usług)
Pozostałe przychody
operacyjne
Pożyczka FRRR
Gotówkowy wkład
własny
Pozostałe dochody
Gotówka płynna (A)
Wydatki:
Zakup surowców,
materiałów
Zakup towarów
handlowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Razem

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0

Zus właściciela

0

Płace

0

Narzuty na płace

0

Czynsze

0

Transport (paliwo i in.)

0

Energia, gaz, woda

0

Zakup wyposażenia

0

Naprawy i remonty

0

Amortyzacja

0

Odsetki od kredytów

0

Telekomunikacja

0

Ubezpieczenia
Podatki (inne niż
doch.) i opłaty
Pozostałe wydatki
Odsetki od pożyczki
FRRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Razem wydatki (B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gotówka brutto
Dochód do
opodatkowania
Wydatki inwestycyjne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Podatek dochodowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utrzymanie rodziny
Obsługa innych kred. i
pożyczek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 kk, potwierdzam prawdziwość informacji podanych w niniejszym
wniosku i załącznikach.
miejscowość i data

podpis Wnioskodawcy

Akceptacja współmałżonka Wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ
Niniejszym oświadczam że:
- przeznaczę pożyczkę na sfinansowanie inwestycji rozwojowych opisanych we wniosku pożyczkowym,
- nie następuje nakładanie się inwestycji planowanej do sfinansowania z niniejszej pożyczki z finansowaniem przyznawanym
z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innej pomocy
krajowej i zagranicznej ,
- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
- nie pozostaję pod zarządem komisarycznym ani nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub
postępowania naprawczego,
- nie znajduję 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 dn. 31.07.2014 r.)
- nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną
z prawem oraz ze wspólnotowym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
- nie znajduję się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,
- nie jestem 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 Uniii Europejskiej do pomocy de minimis (dotyczy przedsiębiorców
starających się o pomoc de minimis)
- nie podlegam wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu
takiemu nie podlegają osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
Kwota otrzymanej przeze mnie pomocy publicznej de minimis w ciągu ostatnich trzech lat wynosi: .....................................

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

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

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

Oświadczenie Wnioskodawcy i Współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych objętych
tajemnicą bankową
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową, przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w
Rabce-Zdrój oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz udostępnianie ich innym
podmiotom, w szczególności, Instytucji Zarządzającej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz organom administracji
publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z Umową Operacyjną i przepisami prawa,
jak też w celach związanych ze złożeniem i realizacją niniejszego wniosku, wykonaniem umowy pożyczki oraz realizacją
Projektu.

................................
miejscowość i data

.....................................
podpis wnioskodawcy

.....................................................…
podpis współmałżonka wnioskodawcy

Oświadczenie Wnioskodawcy i Współmałżonka Wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem udzielania pożyczek
Oświadczam, że zapoznała(e)m z treścią regulamin udzielania pożyczek z Funduszu Pożyczkowego „Wsparcie dla
Przedsiębiorczych z EFRR” i akceptuję jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

................................
miejscowość i data

.....................................
podpis wnioskodawcy

.....................................................…
podpis współmałżonka wnioskodawcy
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Oświadczenie Wnioskodawcy i Współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
Ja, niżej podpisana(y), mając świadomość możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, niniejszym wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w celu wykonywania zadań Pośrednika Finansowego tj., Fundacji Rozwoju
Regionu Rabka, z siedzibą 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20F/1 oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., z siedzibą
32-600 Oświęcim ul. Unii Europejskiej 10, powierzonych Umową Operacyjną nr 2/RPMP/2317/2017/V/DIF/010, związanych z
wdrażaniem instrumentów finansowych, w zakresie wynikającym z niniejszego „Wniosku pożyczkowego „Wsparcie dla
Przedsiębiorczych z EFRR” i w celu realizacji przedmiotowej umowy, w szczególności w związku z procesem udzielenia pożyczki,
monitorowania realizacji zawartej w tym celu umowy pożyczki oraz realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji,
kontroli i audytu, a także zgodności z realizacją polityki rozwoju.

................................
miejscowość i data

.....................................
podpis wnioskodawcy

.....................................................…
podpis współmałżonka wnioskodawcy

Oświadczenie Wnioskodawcy i Współmałżonka Wnioskodawcy o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałam(em) się z poniższą klauzulą informacyjną, w szczególności w zakresie
jaki dotyczy wnioskodawcy i współmałżonka:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka przedstawia podstawowe informacje dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Adresatami klauzuli są:
a) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki (wnioskodawcy),
b) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi,
c) osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek,
d) współmałżonkowie osób wymienionych w ppkt a- c.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 00926 Warszawa, oraz Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z siedzibą przy ul. Basztowej 22,
31-156 Kraków.
3. Administrator - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl
Administrator - Zarząd Województwa Małopolskiego, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjnopromocyjnych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach szczegółowych:
a) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki (wnioskodawcy) i ich współmałżonkowie – rozpatrzenie wniosku
pożyczkowego, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem czynności
polegających na udzielaniu pożyczek w ramach wsparcia, archiwalnym, statystycznym, sprawozdawczym;
b) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi i ich współmałżonkowie – zawarcie i realizacja umowy pożyczki, dochodzenie
należności, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem czynności
polegających na udzielaniu pożyczek w ramach wsparcia, archiwalnym, statystycznym, sprawozdawczym;
c) osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek i ich
współmałżonkowie – czynności związane z ustanowieniem zabezpieczeń, dochodzenie należności, wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu pożyczek w
ramach wsparcia, archiwalnym, statystycznym, sprawozdawczym.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPMP/2317/2017/VDIF/010 z dnia 14
września 2017 r. -Instrument Finansowy Pożyczka odbywa się na podstawie:
a) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki i ich współmałżonkowie- art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO;
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b) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi, osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń
udzielanych pożyczek oraz współmałżonkowie pożyczkobiorców i osób udzielających zabezpieczeń - art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz
art. 9 ust. 2 lit. f, g RODO;
a także:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014);
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Pośrednikowi Finansowemu Fundacji Rozwoju Regionu
Rabka z siedzibą w Rabce-Zdroju oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwanego Menadżerem. Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać powierzone lub podpowierzone do przetwarzania innym podmiotom działającym w imieniu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym i samorządowym na podstawie umów
dotacyjnych lub innych umów wsparcia zawartych z tymi instytucjami przez Administratora, jak również mogą zostać
udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania Umowy Operacyjnej lub jej
rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 10 lat od jej
udzielenia - w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy. Menadżer może przedłużyć termin przechowywania
dokumentacji.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencje niepodania danych osobowych przez osoby
ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki, pożyczkobiorców i ich małżonków wynikają z przepisów prawa, w tym
uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPMP/2317/2017/VDIF/010 z dnia 14
września 2017 r. -Instrument Finansowy Pożyczka.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO),
b) sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż
niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie istnieje możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji brak będzie możliwości przetwarzania danych osobowych
objętych sprzeciwem. Uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji gdy podstawą wykorzystania danych jest prawie
uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu albo interes publiczny lub istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to przysługuje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub
art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji gdy podstawą wykorzystania danych jest prawie
uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu albo interes publiczny lub istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
................................
miejscowość i data

.....................................
podpis wnioskodawcy

.....................................................…
podpis współmałżonka wnioskodawcy
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1

Upoważnienie osoby nie będącej konsumentem

Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w
związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) w imieniu
Firma
(firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)
niniejszym upoważnia:

Fundację Rozwoju Regionu Rabka, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20f/1
(nazwa i adres podmiotu, który występuje o ujawnienie danych za pośrednictwem BIG InfoMonitor
S.A.)

do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków
Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na
mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data i podpis
Informacja przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:
2. Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail, lub
pisemnie (adres siedziby Administratora):

Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka

BIG InfoMonitor
S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Związek Banków
Polskich

info@big.pl

info@bik.pl

kontakt@zbp.pl

poczta@frrr.pl

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony
danych, z którym można się
iod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
skontaktować poprzez adres poczty
_____________
elektronicznej lub pisemnie (adres
siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane Wierzyciela, w celu pozyskania
BIG InfoMonitor, w celu
BIK i ZBP, w celu udostępnienia
będą
informacji gospodarczych, danych
udostępnienia informacji
danych gospodarczych, co
przetwarzane
gospodarczych lub weryfikacji
gospodarczych oraz prowadzenia
stanowi uzasadniony interes
przez:
wiarygodności płatniczej na
Rejestru Zapytań, co stanowi
Administratora danych, będący
podstawie udzielonego przez
uzasadniony interes Administratora podstawa przetwarzania
danych, będący podstawą
Panią/Pana upoważnienia.
Pani/Pana danych osobowych.
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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Upoważnienie konsumenta

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
1
gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych
Ja,
(imię i nazwisko konsumenta)
niniejszym
upoważniam:

Fundację Rozwoju Regionu Rabka, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20f/1
(firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do BIG InfoMonitor S.A)

do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG
InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego
od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200
złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na
mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data i podpis Konsumenta
Informacja przeznaczona dla konsumenta
1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:
2. Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail, lub
pisemnie (adres siedziby Administratora):

Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka

BIG InfoMonitor
S.A.

info@big.pl

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

info@bik.pl

Związek Banków
Polskich

kontakt@zbp.pl

poczta@frrr.pl

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony
danych, z którym można się
iod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
skontaktować poprzez adres poczty
______________
elektronicznej lub pisemnie (adres
siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane Wierzyciela w celu pozyskania
BIG InfoMonitor, w celu
BIK i ZBP w celu, udostępnienia
będą
informacji gospodarczych, danych
udostępnienia informacji
danych gospodarczych, co
przetwarzane
gospodarczych lub weryfikacji
gospodarczych oraz prowadzenia
stanowi uzasadniony interes
przez:
wiarygodności płatniczej na
Rejestru Zapytań, co stanowi
Administratora danych, będący
podstawie udzielonego przez
uzasadniony interes Administratora podstawa przetwarzania
danych, będący podstawą
Panią/Pana upoważnienia.
Pani/Pana danych osobowych.
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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