PARAMETRY PRODUKTU

1. Limity Jednostkowego Poręczenia przyznawane Odbiorcom Ostatecznym wynoszą odpowiednio:
a. do 500.000 zł Jednostkowego Poręczenia -maksymalnie 80% wartości kredytu
b. od 500.000,01 zł do 900.000 zł Jednostkowego Poręczenia - maksymalnie do 70% wartości kredytu
c. od 900.000,01 zł do 1.500.000 zł Jednostkowego Poręczenia - maksymalnie do 60 % wartości kredytu
2. Maksymalna wartość Jednostkowego Poręczenia dla Odbiorcy Ostatecznego wynosi 1.500.000 zł.
3. Maksymalna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych łącznie jednemu Odbiorcy Ostatecznemu wynosi 1.500.000 zł, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.
4. Maksymalna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych łącznie jednemu Odbiorcy Ostatecznemu prowadzącemu działalność krócej niż 3 lata wynosi 500.000 zł.
5. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia jest ustalana przez Zarząd Funduszu i nie może przekraczać 5% kapitału poręczeniowego.
6. W przypadku poręczenia udzielanego przedsiębiorcy wraz z innym funduszem lub funduszami łączna wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% kwoty udzielonego
kredytu/pożyczki bez odsetek i innych kosztów kredytu/pożyczki.
7. Poręczenie jest terminowe i jest udzielane na okres kredytu/pożyczki wskazany w umowie poręczenia nie dłuższy niż 6 miesięcy od ustalonego umową terminu spłaty kredytu
i wydłużony o 6 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 84 miesięcy.
8. Poręczeniem mogą być objęte kredyty/pożyczki udzielone przez Instytucję Finansującą, z którym Fundusz podpisał umowę o współpracy.
9. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres krótszy niż okres kredytowania.
10. Poręczenia udzielane są w złotych, do kwoty z góry oznaczonej.
11. Poręczenia spłaty kredytu/pożyczki zaciąganego/j w walucie obcej udziela się w złotych jako równowartość kwoty kredytu/pożyczki objętej poręczeniem, przeliczonej według
średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy kredytu/pożyczki.

PRZEZNACZENIE PORĘCZENIA

12. O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Finansującą.
13. O poręczenie kredytu/pożyczki Funduszu może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę lub realizujący inwestycje na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
14. MŚP (Odbiorcy Ostateczni) ubiegający się o przyznanie Jednostkowego Poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a. nie znajdują 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.);
b. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia
sądu krajowego lub unijnego;
c. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznając niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
d. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi
siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;
e. nie są wykluczeni, 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, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym i Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis;
f. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich
reprezentacji;
g. nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak
i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na
prawidłową realizację Operacji.
15. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub
średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznając niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), w tym w szczególności na:
a. finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych;
b. kredyty, które mają na celu m.in. stworzenie nowych miejsc pracy;
c. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
d. zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
e. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP i zwiększenia zatrudnienia.
16. Kredyty z wyłączeniem leasingu objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego mogą być przeznaczone na sfinansowanie zapotrzebowania na
kapitał obrotowy w związku z Planem Rozwoju Przedsiębiorstwa. Z zastrzeżeniem pkt IV środki z Kredytów mogą być wydatkowane m.in. na zakup materiałów, produktów lub
towarów, zakup usług, wypłatę wynagrodzeń itp.

WYKLUCZENIA

METRYKA DO PORĘCZEŃ KREDYTÓW/POŻYCZEK/ LEASINGU - "PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM"

17. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego nie mogą być przeznaczane na:
a. refinansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów
Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
b. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji kredytowej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
c. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; spłaty rat tzw. leasingu zwrotnego;
d. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Odbiorcy Ostatecznego z wyłączeniem podatku VAT;
e. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem określonym w pkt III. 1-2 powyżej;
f. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
g. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
h. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
i. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
j. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
k. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów;
l. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
ł. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
· finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
· inne cele, których finansowanie jest wyłączone na mocy innych właściwych przepisów.
18. Poręczeniem nie może być objęty Kredyt uprzednio wypłacony lub umowa leasingu, na podstawie której doszło do wydania przedmiotu leasingu.
19. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego nie mogą mieć formy odnawialnych linii kredytowych ani pożyczek typu mezzanine ,
długu podporządkowanego czy pożyczek quasi-kapitałowych.

WARUNKI UDZIELENIA ORAZ PROWIZJE

20.Warunki udzielenia wsparcia dla Odbiorców Ostatecznych przez Fundusz Pomerania:
a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w:
· Rozporządzeniu 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;
· Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym;
· Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
b. na warunkach rynkowych w przypadku braku możliwości udzielenia danemu Ostatecznemu Odbiorcy pomocy de minimis, Jednostkowe Poręczenie udzielane jest przy
zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji
(Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008 r., str. 10) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka wypłaty Jednostkowego Poręczenia zgodnie ze stosowanymi przez Fundusz Pomerania
finansowego i powszechnie akceptowanymi w sektorze finansowym metodami oceny ryzyka.
21. Warunkiem wejścia poręczenia w życie jest wniesienie przez przedsiębiorcę prowizji za udzielenie poręczenia na rachunek Funduszu.
22. Wysokość prowizji za udzielenie Jednostkowego Poręczenia ustala się jednorazowo w wysokości 0,4 % kwoty poręczenia za cały okres trwania poręczenia.
23. Fundusz może odstąpić od pobrania prowizji za Jednostkowe Poręczenie, gdy Poręczenie skutkuje poprawą warunków na jakich Ostateczny Odbiorca otrzymuje
kredyt/ pożyczkę/ leasing w stosunku do warunków na jakich by ten kredyt/ pożyczka/ leasing otrzymał bez Jednostkowego Poręczenia lub w ogóle stanowić warunek udzielenia
kredytu/ pożyczki/ leasingu, przy czym poprawa warunków otrzymanego kredytu/ pożyczki/ leasingu musi dotyczyć:
a. niższego oprocentowania kredytu/ pożyczki/ leasingu, lub
b. niższego poziomu zabezpieczeń, lub
c. wyższej kwoty kredytu/ pożyczki/ leasingu skutkującej wyższym udziałem tego kredytu/ pożyczki/ leasingu w finansowaniu Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.
24. Fundusz nie pobiera żadnych innych opłat za udzielenie Jednostkowego Poręczenia.

WYGAŚNIĘCIE
PORĘCZENIA

WINDYKACJA

ZABEZPIECZENIE

25. Prawne zabezpieczenie poręczenia na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela stanowią 2 weksele własne in blanco przedsiębiorcy wraz z
deklaracjami wekslowymi. Podpisy na wekslach oraz na deklaracjach wekslowych, składane są w obecności pracownika Instytucji Finansującej, który potwierdza na deklaracjach
wekslowych własnoręczność tych podpisów oraz wydaje kopię deklaracji wekslowych osobom podpisującym.
26. Na wekslach wystawionych przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie
współmałżonka i jego oświadczenie na deklaracjach wekslowych.
27. Od poręczyciela innego niż współmałzonek, Instytucja Finansująca zobowiązana jest przyjąć również oświadczenie o ochronie danych osobowych według przyjetego wzoru.
28. Jeśli poręczyciel weksli (inny niż małżonek wystawcy) jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, to od jego współmałżonka
wymagane jest oświadczenie na deklaracjach wekslowych oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych.
29. Fundusz może uzaleznic decyzje o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, jeżeli przedsięwziecie bedące przedmiotem kredytu/ pozyczki/leasingu
obarczone jest szczególnie wysokim ryzykiem lub/i w przypadku jednostkowych poreczeń o wartosci wyzszej niż 500.000 zł.
30. Fundusz w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia spośród akceptowanych przez Fundusz rodzajów zabezpieczeń rzeczowych
i osobistych oraz sprawdza prawidłowość wystawienia dokumentów potwierdzających ustanowienie tego zabezpieczenia. Informacja o wyborze dodatkowego zabezpieczenia jest
niezwłocznie przekazywana do Instytucji Finansującej.
31. Czynności związane z ustanowieniem przez przedsiębiorcę dodatkowego zabezpieczenia, dokonywane są w Funduszu lub innej instytucji – przed podpisaniem przez Fundusz
umowy poręczenia z Instytucją Finansującą.
32. Dokumenty zabezpieczeń inne niż weksle przechowywane są przez Fundusz.
33. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia zabezpieczenia ponosi przedsiębiorca.
34. Weksle przechowywane są przez Instytucję Finansującą , który przekazuje je do Funduszu w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty z tytułu udzielonego poręczenia.
35. Funduszowi należne będą odsetki równe odsetkom ustawowym za opóźnienie od wypłaconej kwoty Jednostkowego Poręczenia, liczone od dnia następującego po dniu
dokonaniu przelewu środków na rzecz Instytucji Finansowej.
36. Odzyskane w wyniku windykacji lub dobrowolnych spłat środki będą zaspakajać Fundusz w następującej kolejności:
a. koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty monitów,
b. uzasadnione koszty Funduszu, w tym w szczególności koszty wynajęcia wyspecjalizowanych firm windykacyjnych,
c. odsetki ustawowe za opóźnienie,
d. kwota kapitału zobowiązania.
37. Ewentualne koszty powstałe w wyniku procesu prowadzenia windykacji ponosi Ostateczny Odbiorca.
38. Poręczenie wygasa, w szczególności, w przypadku, gdy:
a. kredyt zostanie wykorzystany niezgodnie z celem określonym w umowie kredytu/pożyczki,
b. kredyt/pożyczka zostanie spłacony/a przed terminem określonym w umowie kredytu/pożyczki.
39. W przypadku nie wystąpienia do Funduszu z wezwaniem do zapłaty z tytułu poręczenia, Instytucja Finansująca zwraca przedsiębiorcy weksle po upływie ważności poręczenia.
Sposób postępowania z wekslami jest określony w deklaracjach wekslowych.
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