Zaakceptowany przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET
Wniosek o udzielenie pożyczki

Data złożenia Wniosku o udzielnie pożyczki
Numer Wniosku o udzielenie pożyczki
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1. Identyfikacja Wnioskodawcy

 kobieta zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna
 kobieta prowadząca działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
Nazwa firmy Wnioskodawcy
(jeśli dotyczy)
Numer NIP (jeśli dotyczy)
Numer REGON (jeśli dotyczy)
Numer PESEL
Informacje
dotyczące
Numer i seria
dowodu
dowodu
osobistego
osobistego
Wnioskodawc
y (jeśli
dotyczy)
Numer
Informacje
dokumentu
dotyczące
potwierdzająceg
dokumentu
potwierdzając o tożsamość
ego tożsamość Wnioskodawcy
Wnioskodawc Rodzaj
y (jeśli
dokumentu
dotyczy)
potwierdzająceg
o tożsamość
Wnioskodawcy
Adres miejsca zamieszkania Wnioskodawcy:
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Adres korespondencyjny:
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu
Numer faksu (jeśli dotyczy)
Adres poczty elektronicznej
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Adres strony internetowej
Numer kodu PKD (planowanej lub
prowadzonej) podstawowej działalności
Wnioskodawcy
Imię i nazwisko Pełnomocnika (jeśli
dotyczy)
Stan cywilny Wnioskodawcy

 pozostaje w związku małżeńskim i posiada
wspólność majątkową
 pozostaje w związku małżeńskim i ma
rozdzielność majątkową

 nie pozostaje w związku małżeńskim

2. Potencjał Wnioskodawcy
Opis kwalifikacji i dotychczasowego doświadczenia zawodowego Wnioskodawcy oraz
doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej
Zasoby Wnioskodawcy gwarantujące realizację Przedsięwzięcia oraz uruchomienie lub
prowadzenie działalności gospodarczej związanej z Przedsięwzięciem

3. Identyfikacja Przedsięwzięcia
Nazwa Przedsięwzięcia
Numer kodu PKD działalności, której
dotyczy Przedsięwzięcie
Data rozpoczęcia prowadzenia przez
Wnioskodawcę działalności, której dotyczy
Przedsięwzięcie (jeśli dotyczy)
Rodzaj
produktu
(wyrobu,
usługi)
wprowadzanego przez Wnioskodawcę na
rynek w związku z działalnością
gospodarczą,
której
dotyczy
Przedsięwzięcie
Lokalizacja Przedsięwzięcia
Województwo
Powiat
Gmina

Miejscowość

4. Założenia dotyczące realizacji Przedsięwzięcia
Opis, ogólny cel oraz uzasadnienie realizacji Przedsięwzięcia
Spodziewane rezultaty realizacji Przedsięwzięcia

Harmonogram rzeczowo-finansowy Przedsięwzięcia
Planowana długość okresu realizacji
Przedsięwzięcia (w liczbie miesięcy)
Planowane wydatki związane z realizacją Przedsięwzięcia
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Kod pocztowy

Lp

Rodzaj wydatku

Całkowita kwota wydatku
(w PLN) – kwota podawana
z dokładnością do dziesiątek
złotych

Kwalifikowana
kwota wydatku (w
PLN) – kwota
podawana z
dokładnością do
dziesiątek złotych

1. Nabycie albo koszt wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości
1
2
…
Razem
2. Zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych
1
2
..
Razem
3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych
1
2
…
Razem
4. Koszt adaptacji obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych
1
2
…
Razem
5. Zakup materiałów i wyposażenia
1
2
…
Razem
6. Koszt ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy pożyczki
1
2
…
Razem
7. Pozostałe wydatki związane z realizacją Przedsięwzięcia
1
2
…
Razem
Łączna kwota wydatków na realizację
Przedsięwzięcia (w PLN)
Kwota wnioskowanej Pożyczki (w PLN)
Udział % kwoty wnioskowanej Pożyczki
w
łącznej
kwocie
wydatków
kwalifikowanych Przedsięwzięcia
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Kwota deklarowanego wkładu własnego
w łącznej kwocie wydatków związanych
z realizacją Przedsięwzięcia (w PLN)
Źródło pochodzenia środków własnych
Wnioskodawcy na pokrycie wkładu
własnego
Wnioskowany okres spłaty Pożyczki (w
liczbie miesięcy)
Wnioskowany okres karencji w spłacie
Pożyczki (w liczbie miesięcy)
Oświadczenie dotyczące kwoty pomocy de minimis uzyskanej przez Wnioskodawcę
Kwota pomocy de minimis uzyskanej przez
Wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę
w rozumieniu art. 2 ust. 2 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) w ciągu
bieżącego roku i 2 poprzednich lat
podatkowych (w EUR)
Uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków przewidzianych w
ramach Przedsięwzięcia oraz uzasadnienie kalkulacji wysokości zaplanowanych w
ramach Przedsięwzięcia nakładów
Uzasadnienie konieczności
Uzasadnienie
Rodzaje wydatków
poniesienia danego wydatku kalkulacji wysokości kwoty
danego wydatku
1
2
…
5. Strategia Wnioskodawcy
Charakterystyka rynku docelowego związanego z działalnością gospodarczą, której
dotyczy Przedsięwzięcie
Koncepcja dystrybucji i promocji produktów Wnioskodawcy
Koncepcja systemu obsługi docelowych odbiorców oraz planowana strategia cenowa dla
produktów Wnioskodawcy
Obecna lub planowana strategia Wnioskodawcy w zakresie zaopatrzenia
6. Obowiązkowe i dodatkowe formy zabezpieczenia spłat należności z tytułu Pożyczki
oraz prawidłowego wydatkowania środków z Pożyczki
Zabezpieczenia obowiązkowe
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 weksel in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową
 oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji

Dodatkowe proponowane przez Wnioskodawcę formy zabezpieczeń
Rodzaj zabezpieczenia
Informacje dotyczące
Szacowana wartość
zabezpieczenia
zabezpieczenia
 gwarancja bankowa
 poręczenie
 hipoteka wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczenia
nieruchomości będącej
przedmiotem hipoteki
7. Wykaz podstawowych składników majątku Wnioskodawcy
Opis (rodzaj i adres
Obciążenia (rodzaj i
nieruchomości)

Szacowana wartość

kwota, termin spłaty
zadłużenia)

Nieruchomości

Razem
Ruchomości

(w tym
środki
transportu,
maszyny i urządzenia, inne
wartościowe przedmioty)

Opis (np. rodzaj, typ,

Obciążenia (rodzaj i

marka, rok produkcji)

kwota, termin spłaty
zadłużenia)

Szacowana wartość

Razem
Środki
finansowe Opis (rodzaj, nazwa
znajdujące się na instytucji finansowej)
rachunkach
i
lokatach
bankowych
Prawa majątkowe Opis (rodzaj w tym np.
/aktywa finansowe nazwa podmiotu, z którym
(w
tym
udziały
w
podmiotach
gospodarczych,
papiery
wartościowe
–
akcje,
obligacje)

Łączna
wartość
Wnioskodawcy

Szacowana wartość

Razem
Obciążenia (rodzaj i
Szacowana wartość
kwota)

te prawa są związane)

podstawowych

składników

Razem
majątku

8. Wykaz źródeł dochodu Wnioskodawcy
Opis (rodzaj dochodu, Liczba osób na Wartość rocznego
źródło
pochodzenia utrzymaniu
w dochodu w rodzinie
dochodu)
rodzinie
za
ostatni
rok
podatkowy
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Wartość średniego
kwartalnego
dochodu w rodzinie
za
ostatni
rok
podatkowy

Razem
9. Wykaz zobowiązań finansowych Wnioskodawcy
Opis (nazwa instytucji, Kwartalna kwota
rodzaj
zobowiązania, rat spłaty
Rodzaj
pełna kwota zobowiązania,
zobowiązania
termin
spłaty,
rodzaj

Kwota aktualnego
zadłużenia

prawnego zabezpieczenia)

Kredyt
Pożyczka
Leasing
Limity kredytowe i
płatnicze
wykorzystane
na
dzień
składania
Wniosku o udzielnie
pożyczki (limity w
rachunku
osobistym
(prywatnym i firmowym),
na kartach kredytowych i
innych kartach płatniczych)

Razem
Wartość
pozostałych
średnich
kwartalnych
obciążeń
dochodu
Wnioskodawcy wynikających ze spłaty
pozostałych zobowiązań (np. opłaty)
Łączna kwota posiadanych na dzień
złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki
zobowiązań z tytułu dostaw i usług
10. Postępowania egzekucyjne prowadzone aktualnie w stosunku do Wnioskodawcy
Kwota
zobowiązania
objętego
Rodzaj i przedmiot postępowania
postępowaniem egzekucyjnym

11. Podstawowe dane i prognozy finansowe dotyczące działalności gospodarczej
Wnioskodawcy związanej z wnioskowaną Pożyczką
Dotychczasowe i spodziewane przychody z prowadzenia działalności gospodarczej
związanej z realizowanym Przedsięwzięciem
Lp
Źródła przychodów
Źródła informacji i opis założeń stanowiących podstawę
do określenia kwoty przychodów
1
2
…
Wartość przychodów ogółem (w PLN)
okresy zamknięte
okres
okresy przyszłe
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n-2

n-1

bieżący

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Dotychczasowe i spodziewane koszty prowadzenia działalności gospodarczej związanej z
realizowanym Przedsięwzięciem
Lp
Rodzaj kosztów
Źródła informacji i opis założeń stanowiących podstawę
do określenia kwoty kosztów
1
2
…
Wartość kosztów ogółem (w PLN)
okresy zamknięte
okres
okresy przyszłe
bieżący
n-2
n-1
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
Prognozowana wysokość podatku dochodowego (w PLN)
okres
okresy przyszłe
bieżący
n+1
n+2
n+3
n+4

n+5

Dotychczasowy i spodziewany wynik finansowy netto (w PLN) z prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z realizowanym Przedsięwzięciem
okresy zamknięte
okres
okresy przyszłe
bieżący
n-2
n-1
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
przygotowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) w wersji zgodnej z treścią
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543).
DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, iż informacje zawarte we Wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu
karnego.
2. Oświadczam, iż nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego, nie został w stosunku do mnie orzeczony
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ani też nie toczy się postępowanie o
orzeczenie takiego zakazu.
3. Oświadczam, że Przedsięwzięcie jest zgodne z właściwymi przepisami prawa w
szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
4. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804).
7. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, skazaną
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo
inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen),
przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo
Gospodarki lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
9. Oświadczam, że nie jestem podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy,
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem
oraz wspólnym rynkiem.
10. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji Przedsięwzięcia na potrzeby oceny przed
podpisaniem Umowy pożyczki przeprowadzanej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki lub inną uprawnioną instytucję lub
jednostkę organizacyjną.

11. Oświadczam, że dane ujawnione w CEIDG są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem
faktycznym (dotyczy jedynie Wnioskodawców zarejestrowanych już w CEIDG).
12. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż dane zawarte we Wniosku o udzielenie
pożyczki będą przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z
siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, w celu oceny Wniosku o udzielenie
pożyczki, udzielenia Pożyczki i podpisania Umowy pożyczki, w tym w celu monitoringu,
kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji. Dane mogą zostać udostępnione Ministerstwu
Gospodarki oraz innym instytucjom lub jednostkom organizacyjnym uprawnionym do
prowadzenia procesu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji. Przyjmuję do
wiadomości także, że posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym
zakresie uniemożliwi dokonanie oceny Wniosku o udzielenie pożyczki lub udzielenie
Pożyczki.
13. Oświadczam, że na dzień składania Wniosku o udzielenie pożyczki jestem gotowa do
realizacji Przedsięwzięcia pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym, w
tym w zakresie: posiadania licencji, pozwoleń, koncesji, decyzji administracyjnych
niezbędnych do realizacji inwestycji, a także niezbędnego know – how oraz
wystarczających zasobów ludzkich, technicznych i infrastrukturalnych.
14. Oświadczam, że pomoc publiczna udzielona w ramach Pożyczki zostanie przeze mnie
wykorzystana jedynie na wsparcie działalności gospodarczej uwzględnionej we Wniosku
o udzielenie pożyczki.
15. Oświadczam, że w przypadku kiedy zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych
będzie niższa od uwzględnionej przeze mnie w niniejszym Wniosku o udzielenie
pożyczki, w sytuacji udzielenia Pożyczki na realizację Przedsięwzięcia, zobowiązana
będę do zagwarantowania wkładu własnego w wysokości umożliwiającej realizację
Przedsięwzięcia oraz osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów tego Przedsięwzięcia.
16. Oświadczam, że uwzględnione przeze mnie kwoty wydatków kwalifikowanych
Przedsięwzięcia są niezbędne i wyłącznie bezpośrednio związane z realizacją działań
kwalifikowanych zaplanowanych w ramach Przedsięwzięcia.
17. Oświadczam, iż zapoznałam się z Regulaminem udzielania pożyczek w ramach Funduszu
Pożyczkowego dla Kobiet i akceptuję jego zapisy, w tym w szczególności dotyczące zasad
dokonywania oceny Wniosków o udzielenie pożyczki.

.........................................................................................
podpis Wnioskodawcy lub pełnomocnika Wnioskodawcy
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