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Fundusz Pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu do kapitału przedsiębiorcom
poprzez udzielanie im pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyniających się
do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaspokajania potrzeb obrotowych w
związku z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą.
Przepisy niniejszego Regulaminu odnoszą się do środków przekazanych Funduszowi Pożyczkowemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia –Turystyka”, mającą na celu stymulowanie rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej,
z wykorzystaniem instrumentów finansowych, oraz wkładu własnego Funduszu Pożyczkowego
wniesionego na potrzeby realizacji Operacji w ramach tej strategii.
Regulamin reguluje prawa i obowiązki stron umów o udzielenie pożyczek przez Agencję Rozwoju
Regionalnego MARR S.A. oraz określa szczegółowe zasady działania Funduszu Pożyczkowego.

DEFINICJE
§1
Dla potrzeb Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
1)
2)

Beneficjent, Pożyczkobiorca – przedsiębiorca, któremu udzielono pożyczki;
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – instytucja zarządzająca środkami publicznymi
pochodzącymi z wycofywanych instrumentów finansowych realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
3) Branża okołoturystyczna - wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać
turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie
to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna - boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp. ;
4) Fundusz Pożyczkowy -wyodrębniony księgowo, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MARR
S.A. w Mielcu nr 5/2003 z dnia z dnia 23 września 2003 r. fundusz MARR S.A., służący
finansowaniu działalności pożyczkowej, o której mowa w niniejszym Regulaminie oraz
jednostka organizacyjna w strukturze MARR S.A
powołana do obsługi działalności
pożyczkowej;
5) Harmonogram spłaty pożyczki „Standardowy” – forma spłaty pożyczki: pożyczka wraz z
odsetkami jest spłacana w ratach miesięcznych, raty ustalane są malejąco tj. kwota kapitału w
każdej racie jest stała, natomiast kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zadłużenia
beneficjenta;
6) Harmonogram spłaty pożyczki „Indywidualny” – sporządzany na podstawie wniosku o
ustalenie indywidulanego harmonogramu spłat;
7) Instytucja Koordynująca – Instytucja Koordynująca realizację Strategii, tj. minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę zapewnia komórka organizacyjna
odpowiedzialna za koordynację realizacji Strategii, pełniąca funkcję instytucji zarządzającej dla
programów operacyjnych, które obejmują zasięgiem terytorialnym makroregion Polski
Wschodniej, zgodnie z podziałem zadań w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego;
8) Instrument Finansowy – utworzony przez Pośrednika Finansowego instrument finansowy
Pożyczka na Rozwój Turystyki, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz MŚP
określonych w niniejszym Regulaminie;
9) Jeden przedsiębiorca - jedno przedsiębiorstwo o którym mowa w art. 2 ust.2 rozporządzenia
nr 1407/2013;
10) Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika
Finansowego w ramach Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu BGK oraz Wkładu
Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w Umowie pożyczki oraz niniejszym
Regulaminie;
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11) Komisja Kwalifikacyjna – Komisja złożona z przedstawicieli MARR S.A. zgodnie z Uchwałą
Zarządu
12) Limit Pożyczki na Rozwój Turystyki – maksymalny Wkład BGK do Instrumentu Finansowego
Pożyczka na Rozwój Turystyki z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa § 4 ust. 12 oraz
zapisów § 15 Umowy nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141;
13) MARR S.A. - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu;
14) Miejsce Przyjazne Rowerzystom (MPR) – obiekt, któremu został nadany status MPR, co
zostało potwierdzone certyfikatem o nadaniu statusu MPR, przedkładanym Pośrednikowi
Finansowemu przez MŚP najpóźniej w dniu podpisania Umowy Pożyczki.
Zobacz: www.greenvelo.pl/78; https://greenvelo.pl/artykul/124/miejsca-przyjaznerowerzystom;
15) MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Załącznika I
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187
z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
16) Niezgodność – jakiekolwiek naruszenie przez Ostatecznego Odbiorcę prawa unijnego lub
krajowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację
Umowy Pożyczki, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie państwa
poprzez obciążenie budżetu państwa nieuzasadnionym wydatkiem środków publicznych;
17) Nowe miejsca pracy - nowo utworzone miejsca pracy rozumiane jako etaty w pełnym
wymiarze czasu pracy, powstałe do 24 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu
(data zapłaty ostatniej faktury, data odbioru, w zależności co występuje później). Do wskaźnika
nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów oraz etatów
nieobsadzonych. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent
pełnego czasu pracy. Wskaźnik należy monitorować w podziale na etaty zajmowane przez
kobiety i mężczyzn.
18) Nowy środek transportu - Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052) nowy środek transportu – rozumie się przez
to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o
pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2
kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich
do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu
lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu
dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi
rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego. Pojazdami używanymi będą samochody
nie spełniające powyższych warunków;
19) Operacja – operacja polegająca na wdrożeniu i realizacji Instrumentu Finansowego zgodnie z
Umową;
20) Ostateczny Odbiorca – MŚP, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, który zawarł z
Pośrednikiem Finansowym Umowę Pożyczki;
21) POIF – Platforma Obsługi Instrumentów Finansowych, platforma internetowa służąca
Pośrednikowi Finansowemu do przekazywania informacji o postępie rzeczowym i finansowym
realizacji Umowy;
22) Pomoc de minimis – pomoc spełniająca warunki określone 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;
23) Pośrednik Finansowy – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.;
24) Przedsiębiorca – mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L
187/1 z 26.06.2014);
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25) Start-up – MŚP, które w momencie zawarcia Umowy Pożyczki działa na rynku nie dłużej niż
dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym dwuletni okres, o którym
mowa powyżej liczony jest:
a)
dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b)
dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;
c)
dla spółek kapitałowych - od daty zawarcia umowy spółki;
d)
dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym;
e)
dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym;
f)
dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji
w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa
zagranicznego;
z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów,
traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie
prowadzenia nowej działalności gospodarczej;
26) Strategia - Strategia Inwestycyjna „Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia – Turystyka”
obejmująca ponowne wykorzystanie zwróconych środków finansowych pochodzących z
wkładu wniesionego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej po zrealizowaniu projektu pn. „Reporęczenia i
pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia
funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”;
27) Środki Funduszu – środki udostępnione Pośrednikowi Finansowemu na wykonanie zadania w
zakresie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Rozwój Turystyki” w
ramach realizacji Strategii;
28) Umowa – Umowa wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój
Turystyki
zawarta
pomiędzy
BGK
i
Pośrednikiem
Finansowym
nr
2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141;
29) Umowa na realizację Strategii (Umowa Strategii) – umowa nr MRiF/DPP/1/2016 z dn. 22
grudnia 2016 r., zawarta pomiędzy BGK a Instytucją Koordynującą, określająca zasady realizacji
Strategii;
30) Umowa pożyczki – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy MARR S.A. a Pożyczkobiorcą,
w zakresie udzielenia Jednostkowej Pożyczki ze środków Instrumentu Finansowego;
31) Udział własny - udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu może przyjąć formę
zarówno wkładu rzeczowego, którego wartość jest określona, jak wkładu finansowego.
Wysokość wkładu własnego powinna być zadeklarowana na etapie składania wniosku o
pożyczkę.
32) Wkład własny Pośrednika Finansowego – środki pochodzące z kapitału Funduszu
Pożyczkowego.
33) Wytyczne – opracowywany przez BGK, w razie potrzeby, zbiór zasad, mający zastosowanie do
realizacji niniejszej Umowy i Umów Pożyczek, uszczegóławiający i ujednolicający sposób
wykonywania obowiązków przez Pośrednika Finansowego i/lub Odbiorców Ostatecznych;
wydanie Wytycznych przez BGK nie może prowadzić do nałożenia na Pośrednika Finansowego
lub Odbiorców Ostatecznych dodatkowych obowiązków nieprzewidzianych w Umowie lub
Umowach Pożyczki;
34) Wnioskodawca – przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez MARR S.A.
35) Zarząd – Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Określone powyżej terminy mają zastosowanie dla całości dokumentacji formalno-prawnej
dotyczącej udzielania pożyczek przez MARR S.A. w ramach Funduszu Pożyczkowego.
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Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy pożyczki i wiąże strony od daty jej zawarcia do
dnia całkowitej spłaty zobowiązania z jej tytułu.
Wszelkie zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Umów pożyczek od dnia wejścia w życie tych
zmian.
Wszelkie zmiany treści Regulaminu, wchodzą w życie z dniem ujawnienia zmienionego Regulaminu
na stronie internetowej MARR S.A. www.marr.com.pl i nie wymagają zgody w formie zawarcia
aneksu do Umowy pożyczki.
W razie sprzeczności treści umowy pożyczki z Regulaminem, strony są związane umową.

ORGANY DECYZYJNE I PODSTAWOWE PROCEDURY FUNDUSZU
POŻYCZKOWEGO
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.
2.
3.

4.
5.

§2
Organem Funduszu odpowiedzialnym za jego bieżącą działalność pożyczkową jest Zarząd.
Do rozpatrywania wniosków powołana jest Komisja Kwalifikacyjna.
Uprawnionym do udzielania pożyczek jest Zarząd.
Decyzja o udzieleniu pożyczki oraz jej wysokości bądź odmowie udzielenia pożyczki jest
podejmowana przez Zarząd po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej. W/w decyzja
podejmowana jest w terminie 3 dni roboczych od zakończenia oceny wniosku przez
pracownika Funduszu Pożyczkowego i rekomendacji Kierownika Funduszu Pożyczkowego.
W razie podjęcia decyzji o odmowie udzielenia pożyczki Fundusz powiadamia o tym fakcie
Wnioskodawcę w ciągu 2 dni roboczych od podjęcia decyzji podając powody odrzucenia
wniosku o udzielenie pożyczki (droga elektroniczna lub telefoniczna) oraz w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych.
W razie podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki Fundusz powiadamia o tym fakcie
Wnioskodawcę w ciągu 2 dni roboczych od podjęcia decyzji (w jednej z form: droga
elektroniczna/telefoniczna/pisemna) oraz wzywa Wnioskodawcę do podpisania umowy o
udzielenie pożyczki i złożenia stosownych zabezpieczeń określonych w umowie.
Zarząd i/lub Komisja Kwalifikacyjna na etapie rozpatrywania wniosku może zwracać się do
Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji m.in na temat zabezpieczeń, sytuacji
prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz szczegółów planowanego przedsięwzięcia.
Od decyzji Zarządu Wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie należy wnieść w formie
pisemnej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
Złożone odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. Pracownicy Funduszu
Pożyczkowego poinformują o decyzji Wnioskodawcę wnoszącego odwołanie w ciągu 2 dni
roboczych (w jednej z form: droga elektroniczna/telefoniczna/pisemna). Decyzje zapadłe w
wyniku oceny odwołania są ostateczne.
§3
Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie w oparciu o Instrukcję udzielania pożyczek,
niniejszy Regulamin i Metodykę „Zasady oceny przedsiębiorców” zatwierdzone przez Zarząd.
Sprawdzenie i analizę wniosku dokonuje pracownik Funduszu Pożyczkowego w ciągu 14 dni
roboczych od daty rejestracji kompletnego wniosku.
Wniosek o udzielenie pożyczki z pozytywną oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej
(osiągnięte minima punktowe zgodnie z Metodyką „Zasady oceny przedsiębiorców”) wraz
zabezpieczeniem zaproponowanym przez Wnioskodawcę kierowany jest na posiedzenie
Komisji Kwalifikacyjnej oraz do Decyzji Zarządu .
W przypadku negatywnej decyzji Zarządu wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami
pozostaje w dokumentacji MARR S.A.
W przypadku odmowy udzielenia pożyczki, Wnioskodawcy nie przysługują żadnego rodzaju
roszczenia wobec MARR S.A. z tego tytułu.
§4
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Zarząd, Komisję Kwalifikacyjną, pracowników Funduszu Pożyczkowego oraz inne osoby
uczestniczące w procesie oceny i podejmowania decyzji, co do udzielenia lub nieudzielania
pożyczki obowiązuje zasada zachowania poufności w stosunku do wszelkich dokumentów
i informacji związanych z rozpatrywanym wnioskiem.
Podjęcie decyzji co do udzielenia pożyczki odbywać się będzie w sposób przejrzysty
i obiektywnie uzasadniony tak aby nie powodował konfliktu interesów.
Wymienione w ust. 1 osoby, w tym szczególności osoby biorące udział w procesie oceny
wniosków o pożyczkę, zabezpieczeń, negocjacji postanowień Umowy czy podejmowania
decyzji o udzielaniu bądź odmowie udzielenia wsparcia, nie mogą być powiązane osobowo lub
kapitało1 z Ostatecznym Odbiorcą, którego wybór dotyczy.
Wsparcie nie może zostać udzielone Ostatecznemu Odbiorcy, który jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z MARR S.A.,

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

8.
9.

§5
W celu przystąpienia do procedury o przyznanie pożyczki, Wnioskodawca składa w siedzibie
MARR S.A. wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami.
Formularz wniosku o udzielenie pożyczki jest udostępniany w siedzibie Funduszu
Pożyczkowego oraz na stronie www.marr.com.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w siedzibie MARR
S.A.
Niezbędne załączniki do wniosku stanowią:
1)
Dokumenty związane z formą organizacyjno - prawną;
2)
Dokumenty związane z formą opodatkowania oraz prowadzoną ewidencją księgową;
3)
Dokumenty związane z przedmiotem zabezpieczeń;
4)
Dokumenty związane z pomocą de minimis;
5)
Inne oświadczenia, dokumenty i informacje niezbędne do oceny i rozpatrzenia wniosku
o pożyczkę, których Fundusz zażąda.
Wykaz wymaganych dokumentów umieszczony jest we wniosku o udzielenie pożyczki.
Wniosek oraz załączniki powinny być zaparafowane na każdej stronie i podpisane, przez osobę
upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
Wszelkie okazywane przez Beneficjenta dokumenty związane z procesem udzielania pożyczki,
winny być sporządzone w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem
przez osoby działające w imieniu Wnioskodawcy według zasad reprezentacji. W przeciwnym
razie dokumenty te nie będą brane pod uwagę i uważać się będzie, że Wnioskodawca nie
wywiązał się z obowiązku ich dostarczenia.
Przyjęcie kompletnego wniosku jest potwierdzane na formularzu wniosku.
Każdy wniosek zostaje zarejestrowany w rejestrze wniosków pożyczkowych.

1.

§6
Złożone wnioski są poddawane dwustopniowej ocenie pod względem:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1

Powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Pośrednikiem Finansowym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Pośrednika Finansowego lub osobami wykonującymi w
jego imieniu czynności związane z oceną i podejmowaniem decyzji a Ostatecznym Odbiorcą, którego dotyczy
wybór lub osobami uprawnionymi do jego reprezentacji lub zaciągania w jego imieniu zobowiązań, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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1)

Formalno – prawnym,
a)
poprawności wypełnienia wniosku o pożyczkę,
b)
zgodności załączników z wykazem załączonym do wniosku o pożyczkę,
c)
danych wnioskodawcy.

2)

Merytorycznym,
a.
uzasadnienie celowości planowanych do poniesienia kosztów na realizację danego
przedsięwzięcia,
b.
zakres kosztów kwalifikowanych do finansowania z pożyczki- zakres rzeczowy inwestycji,
c.
wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa,
d.
weryfikacji w bazach wsparcia z funduszy europejskich i w aplikacji SUDOP, nakładania
się finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i
instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej
e.
sytuacji ekonomiczno - finansowej wnioskodawcy (m.in. wysokość kapitałów, wartość
posiadanego majątku, posiadanych zobowiązań),
f.
długości prowadzenia działalności gospodarczej,
g.
kompetencji wnioskodawcy,
h.
zdolności do spłaty pożyczki,
i.
rzetelność wywiązywania się z wcześniejszych zobowiązań,
j.
parametrów, przeznaczenia wnioskowanej pożyczki,
k.
ograniczeń w finansowaniu,
l.
proponowanych form zabezpieczenia pożyczki.

2.

Dokumentami potwierdzającymi wiarygodność są m.in.:

I.

Pożyczkobiorca:

dokument potwierdzający dane osobowe (imiona, nazwiska, PESEL),

dowód osobisty/paszport (dokument okazywany na etapie podpisywania umowy
pożyczki),

dokumenty założycielskie firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wydane nie później niż 3 mce przed datą złożenia wniosku, w przypadku spółek umowa spółki/statut,

niezbędne do prowadzenia działalności zezwolenia i koncesje,

zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS, KRUS i US wydane nie wcześniej niż na 1
miesiąc przed datą złożenia wniosku,

rozliczenia roczne PIT/CIT,

zaświadczenie z banku i innych instytucji finansowych zawierające informację o
terminowości regulowania zobowiązań z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek i umów
leasingowych.

II.

Poręczyciele:

dokument potwierdzający dane osobowe (imiona, nazwiska, PESEL),

dowód osobisty/paszport (dokument okazywany na etapie podpisywania umowy
pożyczki),

zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, a w przypadku prowadzenia
własnej działalności gospodarczej – rozliczenie roczne PIT/CIT za ostatni rok podatkowy,

oświadczenie poręczyciela i jego współmałżonka.

3.

Ocena wniosku pożyczkowego dokonywana jest przez pracownika Funduszu Pożyczkowego
w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub
załącznikach nie pozwalają na kompleksowa oceną ekonomiczno-finansową, Wnioskodawca
powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez
pracownika Funduszu Pożyczkowego. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia
dostarczenia wymaganych uzupełnień.
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy powinna określać jego zdolność do
spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami. Analiza określana jest na podstawie analizy
przeszłej, bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy.

4.

Strona 7 z 32

Regulamin Funduszu Pożyczkowego ARR „MARR” S.A. w Mielcu Pożyczka na Rozwój Turystyki_II

5.

6.

7.

8.
9.

Wersja_ 5 (kwiecień_2021)

W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorców podstawą oceny sytuacji ekonomicznofinansowej są prognozowane wyniki przedsiębiorcy oraz założenia planowanej inwestycji na
okres objęty umową pożyczki.
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców jest dokonywana na podstawie
czynników obiektywnych; oceniane są wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania,
zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek oraz czynników mających charakter subiektywnyoceniane jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jakość dostawców i odbiorców, opis rynku,
ocena branży, opis majątku, historia funkcjonowania, obsługa dotychczasowego zadłużenia
oraz doświadczenie kierownictwa.
W przypadku ubiegania o pożyczkę o wartości 100 000,00 PLN i wyższej, przed oceną wniosku
pożyczkowego koniecznym jest dokonanie wizytacji miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej oraz/lub nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie oraz/lub w miejscu
planowanej inwestycji. W sytuacji zaistnienia takiej konieczności, dopuszczalnym jest również
przeprowadzenie wizytacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz/lub
nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie oraz/lub w miejscu planowanej inwestycji w
przypadku pożyczek o wartości niższej aniżeli wskazana powyżej. Wizyty u wnioskodawcy
dokonują pracownicy Funduszu Pożyczkowego.
Maksymalny czas na wydanie decyzji o udzieleniu/nie udzieleniu pożyczki wynosi 3 dni robocze
od zakończenia oceny wniosku pożyczkowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo
odmowy udzielenia pożyczki nawet w sytuacji pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę przy
równoczesnym spełnieniu przez Wnioskodawcę pozostałych wymogów niniejszego
Regulaminu.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI
1.
2.

3.

§7
Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 500 000,00 zł.
Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące od
momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki na rzecz
Ostatecznego Odbiorcy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
Ostateczny Odbiorca, który już skorzystał z Jednostkowej Pożyczki, może zawnioskować o
wydłużenie okresu spłaty do 84 miesięcy, jeżeli wniosek wynika z pogorszenia się sytuacji
finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii
COVID-19.

4.

Maksymalna karencja standardowa w spłacie raty kapitałowej Jednostkowej Pożyczki wynosi 6
miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja standardowa nie wydłuża okresu spłaty
Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

5.

Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy karencji dodatkowej, tj.
zawieszenia obowiązku spłaty raty kapitałowej, pod następującymi warunkami:
a. maksymalny okres karencji dodatkowej wynosi 6 miesięcy,
b. okres karencji dodatkowej następuje bezpośrednio po upływie określonego w
umowie inwestycyjnej1 okresu karencji standardowej,
c. Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego uzasadniony wniosek o
udzielenie karencji dodatkowej, podyktowany pogorszeniem sytuacji finansowej
Ostatecznego Odbiorcy w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID19 dla funkcjonowania branży turystycznej i okołoturystycznej:
d. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć
maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa w ust.2;
e. decyzja w sprawie udzielenia karencji dodatkowej oraz wydłużenia maksymalnego
okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki należy do Pośrednika Finansowego.
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Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych, tj.
zawieszenia obowiązku spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej, pod następującymi
warunkami:
a. maksymalny okres wakacji kredytowych wynosi 6 miesięcy,
b. rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji standardowej, jeżeli te
dwa okresy nachodzą na siebie,
c. Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego uzasadniony wniosek o
udzielenie wakacji kredytowych, podyktowany pogorszeniem sytuacji finansowej
Ostatecznego Odbiorcy w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID19 dla branży turystycznej i okołoturystycznej,
d. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres wakacji kredytowych może wydłużyć
maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa w ust.2,
e. Pośrednik Finansowy ma możliwość zastosowania oprocentowania Jednostkowych
Pożyczek na okres wakacji kredytowych na poziomie 0% (wówczas to
oprocentowanie dotyczy wszystkich pożyczek, dla których udzielono wakacji
kredytowych),
f. decyzja w sprawie udzielenia wakacji kredytowych oraz wydłużenia maksymalnego
okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki należy do Pośrednika Finansowego.

7.

W uzasadnionych przypadkach Pośrednik Finansowy może dwukrotnie udzielić Ostatecznemu
Odbiorcy karencji dodatkowej lub wakacji kredytowych.

8.

Pożyczka może być udzielona:


na warunkach rynkowych, wg stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu
obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
(Dz. Urz. UE C 14 z 19. 1. 2008r. lub komunikatu zastępującego) oraz po
przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez pożyczkobiorcę
zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym
metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka


9.

10.

11.

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna) 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 mini mis (Dz.U. L 352, z 24.12.2013,
str.1).

Inwestycja finansowana Pożyczką na Rozwój Turystyki musi być zlokalizowana na terenie Polski
Wschodniej, przy czym:
a)

co najmniej 70% wartości zbudowanego Portfela Pożyczek będą stanowiły Jednostkowe
Pożyczki udzielone na inwestycje zlokalizowane na terenie podkarpackiego,

b)

nie więcej niż 30% wartości Portfela Pożyczek mogą stanowić Jednostkowe Pożyczki
udzielone na inwestycje zlokalizowane na terenie pozostałych czterech województw
Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego).

Wysokość oraz terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych Jednostkowej Pożyczki mogą
uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej i okołoturystycznej, co
odzwierciedlone jest w przychodach Ostatecznych Odbiorców i możliwości obsługi zadłużenia z
tytułu Jednostkowej Pożyczki.
Ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat o którym mowa w ust. 6 powyżej następuje na
podstawie złożonego wniosku zawierającego:
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 opis działalności wraz z uwzględnieniem sezonowego charakteru działalności,
 uzasadnienie wniosku o ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat pożyczki,
 prognozę przychodów i kosztów uwzględniającą sezonowy charakter działalności,
 wskazanie miesięcy z obniżoną ratą kapitałową oraz jej wysokością.
Wysokość obniżonej raty kapitałowej może stanowić nie mniej niż 20% raty kapitałowej
wyliczonej dla analogicznego harmonogramu „Standardowego”.
Wniosek o ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat podlega analizie na etapie oceny
wniosku o udzielenie pożyczki, a ostateczną decyzję w sprawie ustalenia indywidualnego
harmonogramu spłat w tym wysokości raty kapitałowej podejmuje Zarząd w oparciu o opinię
przygotowaną przez pracownika Funduszu Pożyczkowego, rekomendację Kierownika Funduszu
Pożyczkowego i własną ocenę wniosku.
§8
Po podjęciu decyzji o przyznaniu pożyczki MARR S.A podpisuje umowę pożyczkową
z Pożyczkobiorcą, która zawiera szczegółowe warunki finansowania, w tym dotyczące
warunków i trybu jej uruchomienia oraz obowiązki stron umowy.
Umowa pożyczki zawiera między innymi:

kwotę oraz wysokość oprocentowania pożyczki,

okres spłaty pożyczki,

sposób zabezpieczenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami,

zobowiązania Pożyczkobiorcy.
Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.
MARR S.A. udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami beneficjenta, jednak na okres
nie dłuższy aniżeli określony w § 7 ust. 2.
Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać dwie Jednostkowe Pożyczki w ramach Limitu
Pożyczki przyznanego Pośrednikowi Finansowemu, pod warunkiem, że druga Jednostkowa
Pożyczka może zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej
Jednostkowej Pożyczki, z uwzględnieniem § 10 ust. 5 i 6 Regulaminu.
Jeżeli Wnioskodawca nie przystąpi w terminie 60 dni od daty powiadomienia o przyznaniu
pożyczki do podpisania umowy to przyznana pożyczka zostaje automatycznie anulowana.
Wnioskodawca może ubiegać się po raz kolejny o przyznanie pożyczki.
Pożyczka jest uruchamiana w formie bezgotówkowej, przelewem na wyodrębniony potrzeby
pożyczki rachunek bankowy rozliczeniowy wskazany przez Pożyczkobiorcę w umowie pożyczki,
po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia pożyczki.
Kwota Jednostkowej Pożyczki może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.
Po wypłaceniu środków z rachunku bankowego Funduszu Pożyczkowego, harmonogram spłaty
pożyczki stanowiący załącznik do umowy pożyczki odbierany jest osobiście przez
Pożyczkobiorcę lub jest wysyłany drogą mailową (na adres mailowy wskazany w Umowie
Pożyczki ) lub drogą listowną na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę.
Maksymalny termin na wypłatę Ostatecznemu Odbiorcy całkowitej kwoty Jednostkowej
Pożyczki na Rozwój Turystyki wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, bez względu na
liczbę transz w jakich jest ona wypłacana z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
Wszystkie Jednostkowe Pożyczki należy wypłacić w całości w Okresie Budowy Portfela.
Jednostkowa Pożyczka może być udzielona bez udziału własnego MŚP lub z udziałem własnym
wnoszonym w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej.
Udzielenie Jednostkowej Pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych lub utrzymaniem
miejsc pracy przez MŚP.
Udzielenie Jednostkowej Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Ostatecznego
Odbiorcę dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług,
produktów finansowych lub ubezpieczeniowych) z Pośrednikiem Finansowym lub podmiotem
partnerskim lub powiązanym w stosunku do Pośrednika Finansowego; powyższe nie dotyczy
powszechnie występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez Pośrednika
Finansowego zabezpieczeń ustanawianych przez Ostatecznego Odbiorcę na rzecz Pośrednika
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Finansowego w związku z zawieraną umową Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w
przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” Ostateczny
Odbiorca ma możliwość wyboru oferty spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku.

PROFIL MSP – ZAKRES PODMIOTOWY
1.

§9
Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące
kryteria:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z
26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1);
są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną,
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.);
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 („Rozporządzenie 1407/2013”) (jeżeli
przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
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;
nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich
reprezentacji;
realizują inwestycję w województwie podkarpackim z zastrzeżeniem § 7 ust. 9, prowadzą
działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności
prowadzących działalność w ramach następujących działów i grup PKD:
 55
Zakwaterowanie;
 56
Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 50.1 Transport lotniczy pasażerski;
 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 77.21 Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 79
Działalność związana z turystyką;
 86
Opieka zdrowotna;
 91
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała
działalność związana z kulturą;
 93
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 47
Handel detaliczny;
 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 10.52 Produkcja lodów;
 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności
dietetycznej;
 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z
korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
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Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
Pozostała produkcja wyrobów;
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

prowadzą działalność gospodarczą w innej branży (tj. poza rodzajami działalności
wymienionych w pkt g) powyżej) w przypadku gdy, z przedstawionego wniosku wynika,
że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej
i wpisuje się w typy przedsięwzięć opisanych w § 10 ust. 1 Regulaminu;
przedstawią wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia deklarację potwierdzającą
przeznaczenie wsparcia na działalność wpisującą się w charakterystyczne rodzaje
działalności/ branże turystyczne, o których mowa w pkt g) powyżej;
prowadzą działalność gospodarczą w branżach określonych w § 9 ust. 1 pkt. g i h;
złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją;
posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w
umówionym terminie spłaty. W przypadku udzielania pożyczki przedsiębiorcy
rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej, MARR S.A. może uzależnić
przyznawanie pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków;
prowadzą dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe,
likwidacyjne lub upadłościowe;
nie mają zaległości w opłacie podatków, składek na ZUS, itp.;
zobowiążą się do prowadzenia działalności wskazanej we wniosku o udzielenie pożyczki i
wykorzystania pożyczki na wskazany cel;
techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedstawione przez nich we wniosku o
udzielenie pożyczki wskazują na ich wykonalność;
nie posiadali zaległości w spłacie zobowiązań przekraczających 3 miesiące z tytułu
wcześniej otrzymanych pożyczek;
zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż do
czasu całkowitej spłaty pożyczki;
założenia finansowe potwierdzają opłacalność przedsięwzięcia.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POŻYCZKI
1.

§ 10
Wsparcie udzielone Ostatecznemu Odbiorcy musi prowadzić do poszerzenia oferty,
podniesienia jakości produktów, usług i/lub wydłużenia sezonu turystycznego w
województwach Polski Wschodniej. Wsparcie może zostać przeznaczone na następujące
przedsięwzięcia:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
2.

Obiekty noclegowe;
Obiekty gastronomiczne;
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
Infrastruktura kultury i rozrywki;
Transport turystyczny;
Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
Ekologiczne produkty;
Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło
Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty,
podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków:
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Prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i
infrastruktury).
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
i)
zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
 przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane
do prowadzenia działalności gospodarczej);
 przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/ nieruchomości
(maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może
wynieść 90%). W ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań
dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/
nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z
przeznaczeniem na cele obrotowe;
ii)
zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi
warunkami:


c)

zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 letniego), tj.: samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony,
przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem
działalności turystycznej (np. na potrzeby imprez okolicznościowych, wycieczek
krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych, transferu z lotniska do hotelu,
wyjazdów firmowych, szkoleń targów, konferencji, obozów, kolonii, zielonych
szkół),
 wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej
oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie z
wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe
miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG). W
przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub
dodatkowego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, taki
przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu
drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie Polski
Wschodniej, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na
podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych deklaracji do
Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, lub wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG,
 w przypadku gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MŚP nie
prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a
nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów
(zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1407/2013).
Jako element przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
i)

ii)
iii)
3.

finansowanie wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjnokomunikacyjnych (TIK), (np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do
informacji o usługach turystycznych - e-turystyka);
pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków związanych z
bieżącą/obrotową działalnością do 70% wysokości Jednostkowej Pożyczki.
pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków na promocję i reklamę,
związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju:
a. Wsparcie Ostatecznemu Odbiorcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na
zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w
związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.
b. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowy może zmienić
przeznaczenie już udzielonej Jednostkowej Pożyczki na to, określone w lit. a.
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c. dla Jednostkowych Pożyczek, o których mowa w lit. a i b:
i. wsparcie można przeznaczyć na pokrycie wydatków m.in. na: wynagrodzenia,
opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup
towarów,
ii. nie stosuje się postanowień ust.2 pkt c) ppkt ii) oraz &11 ust. 3.
4.

Udzielenie Jednostkowej Pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych lub utrzymaniem
miejsc pracy przez MŚP, co powinno zostać potwierdzone przez Ostatecznego Odbiorcę
poprzez złożenie oświadczeń o utworzonych/utrzymanych miejscach pracy i okresie
zatrudnienia, na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach od jego udzielenia.

5.

Przeznaczenie środków wykorzystanych w ramach Jednostkowej Pożyczki podlega
udokumentowaniu w pełnej kwocie otrzymanego przez MŚP wsparcia, w formie dokumentów
księgowych (faktur) lub dokumentów równoważnych.

6.

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez
Ostatecznego Odbiorcę w pełnej kwocie Jednostkowej pożyczki w terminie do 90 dni od dnia
jej uruchomienia.

7.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na charakter inwestycji i na wniosek Ostatecznego
Odbiorcy Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu do 180 dni od
dnia uruchomienia Jednostkowej Pożyczki.

WYŁĄCZENIA W UDZIELANIU WSPARCIA
1.

2.

§ 11
Wsparcie nie będzie udzielane na pokrycie wydatków poniesionych przez Ostatecznego
Odbiorcę przed dniem otrzymania wsparcia (dzień zawarcia umowy pożyczki), tzn. wydatków
za które zapłata nastąpiła przed dniem udzielenia Jednostkowej Pożyczki.
W ramach wsparcia nie będzie finansowana działalność polegająca na:
a)

promocji turystycznej;

b)

rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);

c)

organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy,
festiwale, koncerty, targi, itp.

3.

Wsparcie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia których celem jest pokrywanie wyłącznie
bieżącej/ obrotowej działalności Ostatecznego Odbiorcy.

4.

W ramach wsparcia nie jest możliwe:
a)

finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy,
programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy
krajowej lub zagranicznej;

b)

finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł
pomocy krajowej lub zagranicznej;

c)

współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków
współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii
Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

d)

finansowanie spłat zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

e)

refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych
podmiotów.
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POŻYCZKI PREFERENCYJNE
1.

§ 12
Jednostkowe Pożyczki są udzielane przez Pośrednika Finansowego na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których
mowa w Rozporządzeniu 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.U. L 352,
z 24.12.2013, str.1).

2.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe
jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe stopie bazowej KE (stopa bazowa jest
ogłaszana przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6)),
obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielanej na zasadach
korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe połowie
stopie bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki w
przypadku:
a)
Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca
Przyjaznego Rowerzystom w ramach Green Velo,
b)
Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielonej przedsiębiorstwu start-up.

4.

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków
umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach
rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy
bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany
metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub
komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego
przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze
finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

5.

Od środków Jednostkowej Pożyczki Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji
związanych z ich udzieleniem i obsługą w całym okresie finansowania. Powyższe nie dotyczy
odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych oraz opłat przewidzianych w tabeli opłat
obowiązującej w Funduszu Pożyczkowym dla programu „Pożyczka na rozwój Turystyki”.

6.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju:
a) do nowoudzielanych Jednostkowych Pożyczek oprocentowanie wymienione w
ust. 2 i 3, dodatkowo obniża się odpowiednio o połowę.
b) Pośrednik finansowy, na uzasadniony wniosek Ostatecznego Odbiorcy, może
obniżyć oprocentowanie wymienione w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji umowy
inwestycyjnej.

7.

Pożyczki na zasadach pomocy de minimis nie mogą być udzielane:

w sektorze rybołówstwa i akwakultury rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr
104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury;

na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, jeżeli:
o
wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą,
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o








przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości
producentom podstawowym
na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, jeżeli
jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i
funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa
w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia
nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na
działalność związana z wywozem;
uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych przed towarami
sprowadzanymi z zagranicy;
udzielana jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego
transportu;
jednemu przedsiębiorstwu, które w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch
poprzedzających go latach podatkowych otrzymało pomoc de minimis z różnych źródeł,
bez względu na formę i cel pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą,
o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w
przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie
transportu drogowego towarów -równowartość w złotych kwoty 100 000 euro,
obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w
dniu udzielenia pomocy;
jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego
transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap
wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap
wynoszący 200 000 EUR, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za
pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie
kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów
nie przekraczała 100 000 EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na
nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

8.

Pomoc de minimis udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o udzielenie pomocy de
minimis powinien zawierać informacje oraz dokumenty, o których mowa w przepisach art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej oraz przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

9.

Indywidualna pomoc de minimis udzielana jest Ostatecznemu Beneficjentowi na podstawie
Umowy Pożyczki, która określa wysokość, tryb udzielenia oraz szczegółowy cel, na jaki
przeznaczona będzie udzielona pomoc de minimis. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z
przepisami Rozporządzenia 1407/2013.

10.

Udzielanie pożyczek następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004r. „ O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016
r.poz.1808 z póżń. zm.)

11.

Wartość indywidualnej pomocy de minimis udzielonej w formie Jednostkowej Pożyczki
wyrażona jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) i c)
Rozporządzenia 1407/2013. Wartość pomocy de minimis udzielonej Ostatecznemu Odbiorcy
nie może przekroczyć wartości obliczonej zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 2-9
Rozporządzenia 1407/2013.

12.

Pomoc de minimis udzielona Ostatecznemu Odbiorcy podlega kumulacji zgodnie z zasadami
określonymi w art. 5 Rozporządzenia 1407/2013.

13.

Wszelkie pozostałe kwestie związane z pożyczką preferencyjną reguluje niniejszy Regulamin.
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OPROCENTOWANIE
1.

2.

§ 13
Pożyczki udzielone przez MARR S.A. są oprocentowane. Oprocentowanie jest ustalone w
stosunku rocznym, wg. stałej stopy procentowej obowiązującej przez cały okres spłaty pożyczki
a jej wysokość regulują zapisy § 13 ust. 3-5 oraz 7 niniejszego Regulaminu.
Jednostkowe Pożyczki na Rozwój Turystyki są udzielane przez Pośrednika Finansowego na
warunkach:


korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o
których mowa w Rozporządzeniu 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.U. L 352, z 24.12.2013, str.1).



3.

4.

5.

rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej
stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z
19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka
niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i
akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.
Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielanej na zasadach
korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe stopie
bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem
ust. 4 poniżej.
Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielanej na zasadach
korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe połowie
stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki w przypadku:
a)

Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca
Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (w
celu uzyskania preferencji w oprocentowaniu Ostateczny Odbiorca musi przedstawić
Pośrednikowi finansowemu certyfikat o nadaniu statusu MRP najpóźniej w dniu
podpisania Umowy Pożyczki)

b)

Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielonej przedsiębiorstwu start-up.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju:
a) do nowoudzielanych Jednostkowych Pożyczek oprocentowanie wymienione w
ust. 3 i 4, dodatkowo obniża się odpowiednio o połowę.
b) Pośrednik finansowy, na uzasadniony wniosek Ostatecznego Odbiorcy, może
obniżyć oprocentowanie wymienione w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji umowy
inwestycyjnej.

6.

7.

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków
umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach
rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy
bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany
metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub
komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego
przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze
finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.
Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielanej na zasadach
rynkowych jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe stopie bazowej KE,
obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki oraz marży ustalonej w oparciu
o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i
dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego).
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Do obliczeń wysokości pomocy de minimis zastosowanie ma stopa referencyjna ustalana na
podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej
przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Fundusz w trakcie rozpatrywania
wniosku o udzielenie pożyczki.
Stopa bazowa (Stopa IBOR) jest określana przez Komisję Europejską i publikowana w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich. Do podstawy wyliczenia oprocentowania przyjmuje się
stopę IBOR obowiązującą w dniu zawarcia umowy pożyczki.
W przypadku ubiegania się o pożyczkę na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, Fundusz
Pożyczkowy na etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki dokonuje badania
dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis.
Marżę ustala się zależnie od ratingu przedsiębiorstwa i oferowanego poziomu zabezpieczeń w
oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.)
Na wysokość marży wpływa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - wskaźniki
rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek; ocena
funkcjonowania przedsiębiorstwa - jakość dostawców i odbiorców, opis rynku, ocena branży,
opis majątku, historia funkcjonowania, obsługa dotychczasowego zadłużenia oraz
doświadczenie kierownictwa a także zaproponowane przez klienta zabezpieczenia tj: hipoteka,
poręczenie wekslowe, weksel in blanco, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, blokada środków,
poręczenie wg prawa cywilnego i inne zaproponowane przez klienta.
Do wyliczania odsetek przyjmuje się formułę: rzeczywista liczba dni w miesiącu w stosunku do
365 dni w roku.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki od kwoty zaległych rat kapitałowych Fundusz
Pożyczkowy będzie naliczał odsetki karne w wysokości dwukrotnego oprocentowania
referencyjnego ustalonego w umowie o udzielenie pożyczki dla okresu wystąpienia zadłużenia
przeterminowanego, w stosunku rocznym.
Odsetki karne od zadłużenia przeterminowanego (kapitału przeterminowanego) naliczane są
od dnia w którym powinna nastąpić spłata raty.
Po upływie okresu wypowiedzenia umowy, oprocentowanie karne liczone jest od całości
niespłaconej kwoty pożyczki w wysokości dwukrotnego oprocentowania referencyjnego
ustalonego w umowie o udzielenie pożyczki, w stosunku rocznym.
W przypadku dochodzenia przez Fundusz Pożyczkowy roszczeń z weksla wystawionego jako
zabezpieczenie udzielonej pożyczki, od dnia następnego po dniu płatności weksla
wyznaczonego przez Fundusz Pożyczkowy w zawiadomieniu o wypełnieniu weksla i wezwaniu
do wykupu weksla, Fundusz Pożyczkowy uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości
dwukrotnego oprocentowania referencyjnego ustalonego w umowie o udzielenie pożyczki,
w stosunku rocznym – od niezapłaconej sumy wekslowej.

ZASADY SPŁATY POŻYCZEK
1.

2.

§ 14
Pożyczka wraz z odsetkami jest spłacana w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym dla
każdego beneficjenta harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do Umowy Pożyczki. Raty
ustalane są malejąco tj. kwota kapitału w każdej racie jest stała z zastrzeżeniem § 7 ust. 10
(zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem spłat), natomiast kwota odsetek
liczona jest od kwoty aktualnego zadłużenia beneficjenta. Po całkowitej spłacie pożyczki
następuje rozliczenie spłaconych odsetek w stosunku do wskazanych w harmonogramie.
Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę na warunkach określonych w umowie pożyczki i
harmonogramie spłat. Za dzień spłaty wierzytelności, uważa się dzień wpływu środków na
rachunek MARR S.A. podany w umowie pożyczki. Dotyczy to również ewentualnych spłat
dokonywanych przez poręczycieli i inne osoby odpowiedzialne z tytułu zabezpieczenia.
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W przypadku dokonania nadpłaty w okresie karencji MARR S.A. ma prawo zaliczyć tą nadpłatę
na spłatę kapitału, którego płatność jest wymagalna z upływem okresu karencji.
W przypadku dokonania nieuzgodnionych z MARR S.A. nadpłat, MARR S.A. nie ma obowiązku
dostarczania zaktualizowanego harmonogramu spłat. Zaktualizowany harmonogram spłat
będzie udostępniany na wyraźne żądanie Pożyczkobiorcy w formie uzgodnionej w
Pożyczkobiorcą.
W przypadku dokonania spłaty w terminie wcześniejszym aniżeli wynikającym z
harmonogramu spłat pożyczki, odsetki umowne zostaną naliczone do dnia poprzedzającego
dzień spłaty.
Ryzyko niedotrzymania terminu spłaty oraz nieprawidłowego dokonania przelewu raty
pożyczki ponosi wyłącznie Pożyczkobiorca.
Spłaty rat pożyczki i naliczanie odsetek są na bieżąco monitorowane przez pracownika
Funduszu Pożyczkowego poprzez codzienne wprowadzanie spłat pożyczek z wyciągów
bankowych do programu pożyczkowego i dokonywanie ich dekretacji na indywidualnym koncie
klienta (nr ID).
Wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy pokrywane są w następującej kolejności:
1)
koszty i opłaty związane z pożyczką, dochodzeniem roszczeń z tytułu niniejszej Umowy
oraz windykacją pożyczki,
2)
odsetki od zadłużenia przeterminowanego (za opóźnienie),
3)
odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego (umowne),
4)
kapitał.
Na koniec każdego miesiąca wyciągi bankowe zawierające dekretację każdej spłaty
przekazywane są do działu finansowo- księgowego w celu zaksięgowania w programie
księgowym.
Po zakończeniu każdego miesiąca pracownik Funduszu Pożyczkowego przygotowuje
zestawienia faktur dotyczące odsetek oraz not odsetkowych i przekazuje je do działu
finansowo-księgowego celem zaksięgowania w programie finansowo-księgowym.
Pożyczkobiorca otrzymuje roczne zestawienie naliczonych odsetek za opóźnienie w spłacie
zobowiązania. Informacja o naliczonych odsetkach za opóźnienie w spłacie przekazywana wraz
z potwierdzeniem sald każdego roku za okres:
a)
od 01.12 do 31.12 roku poprzedniego
b)
od 01.01. do 30.11 roku bieżącego
Niezależnie od § 14 ust. 11, w trakcie trwania roku kalendarzowego Pracownik Funduszu
Pożyczkowego może przygotować informację o wysokości naliczonych odsetek za opóźnienie w
spłacie na pisemną prośbę Pożyczkobiorcy.
Na każdym etapie realizacji pożyczki pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty
pożyczki oraz jej części bez dodatkowych kosztów.
W przypadku spłaty części pożyczki odpowiadającej 3-krotności rat kapitałowych,
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zmiany harmonogramu spłat pożyczki pod warunkiem
poinformowania Funduszu Pożyczkowego o takim zamiarze minimum na 2 dni przed
planowanym dokonaniem spłaty, w formie pisemnej.
Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy pożyczki.
W razie jakichkolwiek trudności w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca jest obowiązany,
powiadomić o tym MARR S.A. i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności. Na podstawie
wniosku Pożyczkobiorcy wydawana jest decyzja Zarządu dotycząca zmiany warunków spłaty
pożyczki. Do zmiany warunków spłaty pożyczki konieczna jest zmiana umowy pożyczki w
formie aneksu.
Po dokonaniu ostatecznej spłaty pożyczki pracownik Funduszu Pożyczkowego sprawdza
zgodność wszystkich dokonanych spłat rat kapitałowych i odsetkowych z postanowieniami
umowy pożyczki i dokonuje rozliczenia pożyczki.
W sytuacji stwierdzenia niezgodności dokonanych spłat z treścią umowy:
a)
Jeżeli kwota spłacona jest większa od kwoty należnej, na podstawie obliczeń Fundusz
Pożyczkowy wydaje dyspozycję zwrócenia nadpłaconych kwot Pożyczkobiorcy.
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b)
19.

20.

21.
22.

Jeżeli kwota spłacona jest mniejsza od kwoty należnej, na podstawie obliczeń Fundusz
Pożyczkowy zwraca się o zwrot niedopłaconych kwot.
W sytuacji, gdy stwierdzona została zgodność wartości spłaconych kwot z treścią umowy
pożyczki, właściwy pracownik Funduszu Pożyczkowego podejmuje działania, zmierzające do
zwolnienia zabezpieczeń przedstawionych w związku z pożyczką.
W celu zwolnienia zabezpieczeń pracownicy Funduszu Pożyczkowego weryfikują przyjęte
zabezpieczenia i wystawiają odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę do złożenia we
właściwych Instytucjach. Pożyczkobiorca otrzymuje także wezwanie do odebrania weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie z zapisami deklaracji wekslowej.
W przypadku braku odbioru weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w wyznaczonym
terminie, dokumenty są komisyjnie niszczone.
Komisja składająca się z pracowników MARR S.A sporządza protokół niszczenia weksli, który
przechowywany jest w sejfie wraz z wekslami.

ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI

3.
4.
5.

§ 15
Udzielenie pożyczki wymaga zabezpieczenia. Kwota zabezpieczenia powinna odpowiadać co
najmniej kwocie pożyczki wraz z odsetkami.
Wypłata pożyczki lub jej części jest uzależniona od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jej
spłaty.
MARR S.A. może przyjąć jedno lub kilka zabezpieczeń jednocześnie.
Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń Umów pożyczek:

1)

obligatoryjne:

1.
2.

a)

w przypadku, gdy pożyczkobiorca działa jako osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, Fundusz Pożyczkowy przyjmuje weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową, poręczony przez współmałżonka (w przypadku gdy, pozostają w ustawowej
wspólności majątkowej małżeńskiej),

b)

w przypadku, gdy pożyczkobiorca działa w formie spółki cywilnej, Fundusz Pożyczkowy
przyjmuje weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez wszystkich
wspólników, poręczony przez współmałżonków (w przypadku gdy, pozostają w
ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),

c)

w przypadku, gdy pożyczkobiorca działa w formie spółki osobowej prawa handlowego,
Fundusz Pożyczkowy przyjmuje weksel in blanco wystawiony przez spółkę wraz z
deklaracją wekslową. W przypadku spółki jawnej Fundusz Pożyczkowy przyjmuje weksel
spółki poręczony przez wszystkich wspólników oraz ich współmałżonków (w przypadku
gdy, pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej). W przypadku
pozostałych spółek osobowych prawa handlowego Fundusz Pożyczkowy może, przyjąć
weksel spółki poręczony przez niektórych lub wszystkich wspólników oraz jeśli
wspólnikami są osoby fizyczne przez ich współmałżonków (w przypadku gdy, pozostają
w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),

d)

w przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest osoba prawna, Fundusz przyjmuje weksel in
blanco osoby prawnej wraz z deklaracją wekslową. Weksel powinien być podpisany
zgodnie z zasadą reprezentacji, określoną w dokumentach rejestrowych.

2) oraz zależnie od stwierdzonych potrzeb, wynikających z charakteru finansowanego
przedsięwzięcia i związanego z nim ryzyka:
a)
b)
c)

hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej (jeśli dotyczy),
poręczenia innych przedsiębiorców; osób fizycznych,
umowa zastawu rejestrowego wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, od kradzieży, ognia i
wody oraz innych zdarzeń losowych,
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poręczenia funduszy poręczeniowych,
blokada środków na rachunku bankowym,
inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo.

Fundusz Pożyczkowy może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji
umowy pożyczki, w przypadku gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub
występuje zagrożenie zmniejszenia się ich wartości.
Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia może być dokonana na wniosek
pożyczkobiorcy oraz za zgodą Zarządu, pod warunkiem że nie zostanie zagrożona spłata
pożyczki wraz z odsetkami.
O wymaganym zabezpieczeniu decyduje Zarząd. Ostateczna forma zabezpieczenia ustalana jest
przez MARR S.A. po indywidualnych uzgodnieniach z Pożyczkobiorcą i zależy w szczególności
od kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego, statusu prawnego
Pożyczkobiorcy, doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz skuteczności
zabezpieczeń.
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą również w
formie spółki cywilnej, jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem,
pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, wymagana jest zgoda
współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak i udzielenie poręczenia.
Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia pożyczki MARR S.A. dokonuje zwolnienia przyjętych
zabezpieczeń.
MARR S.A. informuje Pożyczkobiorcę o wygaśnięciu umowy pożyczkowej w związku
z jej pełną spłatą i o odbiorze weksla in blanco. Klient otrzymuje informację o zwolnieniu
złożonych zabezpieczeń, która stanowi podstawę do złożenia we właściwych Instytucjach.
Fundusz Pożyczkowy, informuje wszystkich zainteresowanych o fakcie spłacenia pożyczki
(osoby poręczające, osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia) i wygaśnięciu poręczeń.

OPŁATY
1.

2.
3.
4.
5.

§ 16
Od środków Jednostkowej Pożyczki Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji
związanych z ich udzieleniem i obsługą w całym okresie finansowania z zastrzeżeniem § 16 ust.
2. Powyższe nie dotyczy kosztów związanych z czynnościami windykacyjnymi.
Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem lub zwolnieniem zabezpieczenia pożyczki obciążają
Pożyczkobiorcę.
Nie przedłużenie polisy ubezpieczenia i/lub nie wykonanie cesji na rzecz MARR S.A. - 400 zł.
Brak rozliczenia wykorzystania pożyczki w terminie przewidzianym w umowie 2% kwoty
udzielonej pożyczki.
Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wszelkich opłat związanych z udzieloną pożyczką
zgodnie z Tabelą opłat stanowiącej załącznik do Umowy pożyczki.

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY
§ 17
1.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:
a)
realizowania Umowy Pożyczki z należytą starannością, z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru jego działalności oraz nieangażowania się w działania
sprzeczne z przepisami prawa krajowego lub unijnego;
b)
wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona;
c)
rozliczenia wykorzystania udzielonej pożyczki w określonym terminie;
d)
nie przeznaczania środków uzyskanych z Jednostkowej Pożyczki na realizację żadnych
działań sprzecznych z regulacjami unijnymi oraz krajowymi;
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przedstawiania Pośrednikowi Finansowemu, BGK lub Instytucji Koordynującej wszelkich
informacji dotyczących otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji
Strategii i jej ewaluacji;
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Jednostkową
Pożyczką;
przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego w
ramach realizacji Strategii z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i
Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
poddania się wszelkiego rodzaju kontroli Instytucji Koordynującej, BGK, MARR S.A. lub
innych uprawnionych podmiotów, na zasadach określonych w § 20 Regulaminu;
przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych odpowiedniej
dokumentacji przez 10 lat od dnia zawarcia Umowy Pożyczki przez Ostatecznego
Odbiorcę, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, pod warunkiem
wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Ostatecznego Odbiorcy;
udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Pośrednikowi Finansowemu, BGK, Instytucji
Koordynującej oraz organom administracji publicznej, danych niezbędnych m. in. do
budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości,
wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie oceny skutków realizacji Strategii, a
także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w
ramach realizacji Strategii;
zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Jednostkowej Pożyczki zgodnie z Umową
Pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Pośrednika Finansowego
wynikającymi z Umowy Pożyczki;
zwrotu całości lub części niewykorzystanej kwoty Jednostkowej Pożyczki wraz z
odsetkami. Odsetki od niewykorzystanej kwoty Jednostkowej Pożyczki naliczane są przez
Pośrednika Finansowego za okres od dnia wypłaty Jednostkowej Pożyczki do dnia zwrotu
niewykorzystanej kwoty Jednostkowej Pożyczki przy zastosowaniu rynkowego
oprocentowania, o którym mowa w § 13 ust. 5;
zwrotu pożyczki, której dotyczy Niezgodność, wraz z rynkowymi odsetkami (wysokość
rynkowych odsetek ustalana jest zgodnie z w § 13 ust. 5 regulaminu w wysokości stopy
referencyjnej ustalonej dla danego Ostatecznego Odbiorcy) za odpowiedni okres w
przypadku wykrycia przez Pośrednika Finansowego, BGK, Instytucję Koordynującą lub
inny uprawniony podmiot Niezgodności na poziomie Ostatecznego Odbiorcy;
powiadamiania Funduszu Pożyczkowego o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą
(firmą), adresem zamieszkania/zameldowania/ siedziby, adresem do korespondencji,
adresem mailowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem prowadzonej
działalności, statusem prawnym oraz wykonywaną działalnością gospodarczą;
niezwłocznego zawiadomienia MARR S.A o wygaśnięciu prawa do reprezentowania,
zmiany sposobu reprezentowania, bądź zmiany osób uprawnionych do
reprezentowania, zmianach formy prawnej, przekształceniach;
udzielania Funduszowi Pożyczkowemu wszelkich informacji dla celów monitorowania
realizowanych przez Pożyczkobiorcę działań w ramach zawartej umowy pożyczki;
dopełnienia określonych w umowie wymogów dotyczących zabezpieczenia pożyczki;
przekazywania na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach od jego
udzielenia oświadczeń dotyczących utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w
ramach środków otrzymanych z pożyczki i okresie zatrudnienia wraz ze stwierdzeniem, iż
etaty powstały jako bezpośredni skutek realizacji / zakończenia projektu i wynikają z
uzyskanego wsparcia;
dostarczenia do MARR S.A. rozliczenia rocznego podatku po zakończeniu każdego roku
podatkowego, przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki;
powiadomienia MARR S.A. o zaciągniętych w bankach kredytach i pożyczkach oraz
zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową pożyczkobiorcy,
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np.: zaciągnięciu pożyczki, kredytu, ustanowieniu zastawu, hipoteki, udzielonych
poręczeniach, zaległościach podatkowych, zaleganiu z zapłatą składek ZUS itp.;
powiadamiania MARR S.A. o wszelkich zmianach organizacyjno – prawnych w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z
tego tytułu szkodę;
dostarczenia żądanej przez MARR S.A. dokumentacji w terminie wyznaczonym przez
MARR S.A.;
wypełniania zaleceń Funduszu Pożyczkowego, BGK, Instytucji Koordynującej i/lub innych
uprawnionych instytucji oraz przestrzegania Wytycznych, w tym m.in BGK, w zakresie w
jakim będą one miały zastosowanie do pożyczkobiorcy.

OBOWIĄZKI FUNDUSZU
§ 18
Do podstawowych obowiązków Funduszu Pożyczkowego należy:
1)
wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem
Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141 zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz działa z dbałością o jakość
zawodową, skuteczność, przejrzystość i staranność;
2)
udzielania wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w
niniejszym Regulaminie;
3)
realizowania u Odbiorcy Ostatecznego działań kontrolnych, związanych z realizacją Umowy
Pożyczki;
4)
prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych wśród potencjalnych pożyczkobiorców, w
celu efektywnej realizacji Instrumentu Finansowego i skutecznego rozpowszechniania oferty
pożyczkowej;
5)
należytego, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenia roszczeń przysługujących
Pośrednikowi Finansowemu, jak i BGK lub Instytucji Koordynującej przeciwko Ostatecznemu
Odbiorcy; w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do odzyskania kwot wykorzystanych przez Ostatecznego Odbiorcę niezgodnie z
Umową Pożyczki.
6)
udostępniania z poszanowaniem obowiązującego prawa, BGK, Instytucji Koordynującej oraz
innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji dotyczących realizacji Operacji;
7)
ochrony danych osobowych w sposób określony w Umowie wdrożenia i zarządzania
Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141;
8)
zapewnienia, że w ramach realizacji Operacji nie nastąpi nakładanie się finansowania
przyznanego w ramach realizacji Strategii z finansowaniem z Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
9)
badania dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis, zawiadamiania MŚP o zamiarze
udzielenia mu pomocy de minimis, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydawania
stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do
właściwej instytucji;
10) nieutrzymywania relacji biznesowych z podmiotami funkcjonującymi/ zarejestrowanymi na
terytoriach, których władze nie współpracują z Unią Europejską w odniesieniu do stosowania
międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych;
11) udzielania wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek w taki sposób, aby było ono
proporcjonalne i wpływało w jak najmniejszym stopniu na konkurencję;
12) udzielanie informacji o przebiegu obsługi pożyczki na żądanie pożyczkobiorcy, poręczycieli, lub
osób będących dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia;
13) uzyskanie pisemnej zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki ze strony
poręczycieli oraz osób będących dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia;
14) uzyskanie zgody od wszystkich osób fizycznych uczestniczących w realizacji Projektu a w
szczególności od pożyczkobiorców oraz osób ich reprezentujących, poręczycieli oraz osób
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będących dłużnikami z tytułu zabezpieczenia pożyczki, jeżeli zabezpieczenie takie zostało
ustanowione, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji
dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz
danych objętych tajemnica bankową. Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych, o
której mowa w zdaniu poprzednim, będzie obejmowała zgodę na udostępnianie danych
osobowych Funduszowi Pożyczkowemu, BGK, Instytucji Koordynującej, w celu ich dalszego
przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu, a także w zakresie wszelkich
badań nad Projektem, w tym różnego rodzaju ewaluacji oraz sprawozdawczości;
przestrzeganie przepisów prawa polskiego oraz unijnego, a w szczególności zasad dotyczących
pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz instrumentów finansowych w zakresie, w jakim
mają one zastosowanie do działań podejmowanych przez Pośrednika Finansowego w związku z
realizację Umowy;

§ 19
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141 lub Umowy na
realizację Strategii nr MRiF/DPP/1/2016 wszystkie prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego
wynikające z Umów Pożyczek przechodzą, odpowiednio, na BGK, Instytucję Koordynującą lub inny
podmiot wskazany przez Instytucję Koordynującą.

KONTROLA UDZIELONEGO FINANSOWANIA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

§ 20
Kontrola wykorzystania pożyczki będzie odbywać się każdorazowo, po zakończeniu okresu
wykorzystania określonego w umowie. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia
dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki, nie później niż
w terminie określonym w § 7 Umowy pożyczki.
Realizacja przedsięwzięcia musi zostać należycie udokumentowana przez Pożyczkobiorcę
poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających wydatkowanie pełnej kwoty pożyczki
oraz dokumentów potwierdzających wniesienie udziału własnego.
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków z pożyczki zgodnie z celem, na jaki
zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa
krajowego.
Wydatki ze środków pożyczki mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy pożyczkowej.
Udział własny MŚP o którym mowa w § 8 ust. 12 powinien być udokumentowany w wysokości
zadeklarowanej we wniosku o udzielenie pożyczki.
Wkład własny wnoszony jest w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej.
Udział własny mogą stanowić wydatki zarówno poniesione przed datą złożenia wniosku, jak i
po jego złożeniu, istotne jest jednak bezpośrednie powiązanie dokonanych nakładów z
inwestycją finansowaną ze środków z pożyczki. Rozliczenie (udokumentowanie) udziału
własnego powinno być dokonane nie później niż rozliczenie pożyczki, zgodnie z terminem
określonym w Umowie pożyczki.
Pożyczkobiorca dokumentuje rozliczenie wykorzystanej pożyczki oraz deklarowanego udziału
własnego zgodnie z celem oraz terminem określonym w umowie pożyczki. Dokumentacja ta
jest przedstawiana MARR S.A. w formie papierowej.
Pożyczkobiorca celem rozliczenia pożyczki zobowiązany jest dostarczyć do MARR S.A.:
a)
oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
b)
formularz rozliczenia pożyczki zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie
internetowej www.marr.com.pl.
c)
potwierdzenia płatności:

w przypadku, jeśli płatność była w formie gotówki wymaga się, aby na fakturze lub
dokumencie o równoważnej wartości dowodowej znajdował się zapis „Zapłacono
gotówką”, „Otrzymałem płatność”, „Do zapłaty: 0,00zł” i/lub przedłożyć KP.
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W przypadku braku powyższych zapisów i/lub KP konieczne jest przedłożenie
Oświadczenia potwierdzającego otrzymanie zapłaty przez Sprzedającego w formie
gotówki, zawierającego m.in. numer faktury lub dokumentu o równoważnej
wartości dowodowej, kwotę i datę jej otrzymania,

w przypadku, jeśli płatność była w formie przelewu należy przedłożyć wyciąg z
konta na które została przekazana kwota pożyczki i/lub wydruk potwierdzenia
transakcji z systemu bankowego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie płatności przez przedsiębiorców za nabywane w ramach
uzyskanego finansowania towary i usługi w sposób niezgodny z art. 19 ustawy z dnia
06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców. Forma bezgotówkowa jest oczekiwaną i
rekomendowaną, co do zasady w każdym przypadku, formą regulowania płatności pomiędzy
Pożyczkobiorcami a kontrahentami.
Kontrole u Ostatecznych Odbiorców mają charakter:

kontroli zza biurka

kontroli na miejscu

kontroli planowej

kontroli doraźnej
Zakres kontroli zza biurka obejmuje w szczególności weryfikację:
a)
oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, stanowiące
potwierdzenia wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki;
b)
celu na jaki zostały wydatkowane środki Jednostkowej pożyczki – jego zgodności
z zapisami niniejszego Regulaminu Funduszu Pożyczkowego, Instrukcji udzielania
pożyczek oraz Umową pożyczki;
c)
dokumentacji potwierdzającej wykluczenie nakładania się finansowania przyznanego z
EFSI, z innych funduszy, programów, prowizji i instrumentów Unii Europejskiej, a także
innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej poprzez potwierdzenie weryfikacji w bazie
SUDOP i na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pracownik Funduszu Pożyczkowego dokonując weryfikacji, o której mowa powyżej,
zobowiązany jest do zamieszczenia, na oryginale faktury lub dokumentu równoważnego, w
rozumieniu przepisów prawa krajowego, informacji o współfinansowaniu wydatku ze środków
budżetu państwa w brzmieniu: „Wydatek poniesiony w ramach Projektu Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia – Turystyka, finansowanego ze środków Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej, w ramach Umowy Pożyczki nr …….. zawartej z Pośrednikiem Finansowym –
Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.”
W dokumentacji pożyczkowej powinna znajdować się kopia dokumentów określona w ust. 9
pkt. a) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Pożyczkobiorcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym).
W trakcie kontroli wydatkowania środków z pożyczki MARR S.A. może żądać okazania
dodatkowych dokumentów potwierdzających realizację inwestycji, w tym finansowych,
księgowych, podatkowych i innych.
W trakcie lub po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, możliwe jest przeprowadzenie kontroli
w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Kontrolę dokonują pracownicy Funduszu Pożyczkowego na postawie pisemnego upoważnienia.
Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o planowanej kontroli na przynajmniej 5 dni
roboczych przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a w przypadku kontroli
doraźnej – na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio
związanym z wdrażaniem Instrumentu Finansowego.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli MARR S.A., BGK, Instytucji
Koordynującej lub innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia, w czasie
obowiązywania Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na
Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141, jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia
lub rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy de minimis w okresie 10
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lat od daty udzielenia tej pomocy (odpowiednio, w zależności który z terminów jest dłuższy)
oraz zobowiązuje się do stosowania do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzanych
kontroli i audytów.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 19 powyżej,
m.in.:
a)
prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków z
pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich
uwierzytelnionych kopii i odpisów;
b)
prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w
których realizowane jest przedsięwzięcie finansowane ze środków z pożyczki lub
zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanych przedsięwzięcia;
c)
obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji przedsięwzięcia.
W trakcie trwania umowy MARR S.A. może żądać od Pożyczkobiorcy okazania rzeczy
zakupionych z pożyczki do prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent zobowiązany
jest umożliwić kontrolę pod kątem wykorzystania pożyczki, oraz realizacji inwestycji zgodnie z
obowiązującym prawem.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do stosowania zaleceń wydanych na podstawie
przeprowadzanych kontroli/audytów.
§ 21
Udzielenie Pożyczki na Rozwój Turystyki powinno skutkować utworzeniem nowych lub
utrzymaniem miejsc pracy przez MŚP, co powinno zostać potwierdzone przez Pożyczkobiorcę
poprzez złożenie oświadczeń o utworzonych/utrzymanych miejscach pracy i okresie
zatrudnienia, na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach od jego udzielenia.
W/w oświadczenie powinno zawierać informację o nowo utworzonych miejscach pracy (w
podziale na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn) i okresie zatrudnienia oraz
stwierdzenie, iż etaty powstały jako bezpośredni skutek realizacji / zakończenia projektu i
wynikają z uzyskanego wsparcia.
Nowo utworzone miejsca pracy rozumiane jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy,
powstałe do 24 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (data zapłaty ostatniej
faktury, data odbioru, w zależności co występuje później).
Do wskaźnika nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów oraz etatów
nieobsadzonych. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent
pełnego czasu pracy.

ETAPY UWALNIANIA ZABEZPIECZEŃ
1.
2.

3.

4.

5.

§ 22
Spłacanie pożyczki i adekwatne naliczanie odsetek jest na bieżąco monitorowane przez
Fundusz Pożyczkowy.
W sytuacji stwierdzenia dokonania spłaty ostatniej raty pożyczki, Fundusz Pożyczkowy
sprawdza zgodność wszystkich dokonanych spłat rat kapitałowych i odsetkowych z
postanowieniami umowy pożyczki.
W sytuacji, gdy stwierdzona została zgodność wartości spłaconych kwot z treścią umowy
pożyczki, Fundusz Pożyczkowy podejmuje działania, zmierzające do zwolnienia zabezpieczeń
przedstawionych w związku z pożyczką.
Po ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu pożyczki Fundusz Pożyczkowy na piśmie poinformuje
pożyczkobiorcę o wygaśnięciu umowy pożyczkowej w związku z jej pełną spłatą oraz o
możliwości odebrania weksla.
Fundusz Pożyczkowy wyda pożyczkobiorcy lub innym osobom z tytułu dokonanego
zabezpieczenia stosowne oświadczenia/zezwolenia będące podstawą do złożenia we
właściwych Instytucjach.
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W przypadku nieodebrania przez pożyczkobiorcę weksla w terminie określonym w deklaracji
wekslowej, Fundusz Pożyczkowy upoważniony będzie do komisyjnego zniszczenia weksla.
W sytuacji, gdy zabezpieczeniem pożyczki były też poręczenia osób fizycznych lub prawnych
oraz/lub zabezpieczenie ustanowione na majątku osób trzecich, Fundusz Pożyczkowy
informuje o fakcie spłacenia pożyczki i wygaśnięciu poręczeń także wszystkich poręczycieli oraz
osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia.
Jeżeli przepisy prawa przewidują inną formę niezbędną do zwolnienia zabezpieczeń niż
przewidziane w niniejszym paragrafie, względnie gdy z zawartych umów prawnego
zabezpieczenia spłaty pożyczki wynikają dodatkowe obowiązki Funduszu Pożyczkowego w
związku ze spłatą pożyczki, Fundusz Pożyczkowy zobowiązany jest do podjęcia czynności
zgodnych z przepisami prawa lub zawartą umową.

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI I WINDYKACJA
1.

2.
3.

§ 23
Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub zażądać dodatkowego
zabezpieczenia pożyczki lub renegocjować warunki umowy pożyczkowej w szczególności w
przypadku:

niespłacenia w terminie trzech kolejnych rat pożyczki,

wykorzystywania pożyczki niezgodnie z celem, na jaki została udzielona,

nie rozliczenia wykorzystania udzielonej pożyczki oraz udziału własnego w określonym
terminie,

dostarczenia nieprawdziwych informacji w tym dotyczących jego sytuacji ekonomicznej
przy rozpatrywaniu wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia,

powzięcia jakichkolwiek informacji mających wpływ na pogorszenie się sytuacji
ekonomiczno - finansowej
Pożyczkobiorcy, w stopniu zagrażającym interesom
Pożyczkodawcy,

zawieszenia lub zaprzestania działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę,

przekształceń struktury własnościowej Pożyczkobiorcy, które mogą negatywnie
rzutować na zdolność do spłaty pożyczki,

zaistnienia okoliczności uzasadniających postawienie Pożyczkobiorcy w stan likwidacji
lub upadłości,

otwarcia likwidacji lub postępowania upadłościowego beneficjenta, lub też wszczęcia
postępowania układowego,

wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy/Poręczycieli/osób będących dłużnikiem z
tytułu zabezpieczenia na wniosek innych wierzycieli,

niedopełnienia określonych w umowie wymogów zabezpieczenia pożyczki,

niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty
pożyczki oraz nie dokonania cesji praw z tych polis na rzecz Pożyczkodawcy, przed
upływem wygaśnięcia dotychczasowych cesji,

zmniejszenia wartości przyjętych zabezpieczeń i braku możliwości ustanowienia
dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki,

dokonania zbycia lub obciążenia, bez zgody Funduszu Pożyczkowego, majątku będącego
zabezpieczeniem pożyczki,

nie spełniania warunków określonych w § 17 niniejszego Regulaminu,

niewykonania lub naruszenia przez Pożyczkobiorcę innych postanowień i obowiązków,
wynikających z umowy pożyczki lub niniejszego Regulaminu.
W przypadku opóźnienia w spłacie raty, MARR S.A. może przystąpić do windykacji należności i
wezwać Beneficjenta do uregulowania zaległości.
O powstaniu zadłużenia przeterminowanego pośrednik finansowy informuje Pożyczkobiorcę,
poręczyciela oraz osobę będącą dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia pożyczki, jeżeli
zabezpieczenie takie zostało ustanowione.
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Na każdym etapie powstania zaległości MARR S.A. MARR S.A. może wpisać klienta do rejestru
klientów niesolidnych prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.
Pierwszy kontakt z klientem może być nawiązany za pośrednictwem telefonu i/lub poczty
elektronicznej.
W przypadku braku spłaty MARR S.A. powinien wysłać wezwanie do zapłaty. Jeżeli w dalszym
ciągu brak spłaty zaległości w wyznaczonym terminie, MARR S.A. może wypowiedzieć umowę
pożyczki.
Pożyczkobiorca, Poręczyciele oraz osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia
zobowiązują się niezwłocznie do 7 dni od daty zdarzenia zawiadomić Pożyczkodawcę o
zmianach nazwisk, adresów (siedziby, zamieszkania, zameldowania i korespondencji), adresów
mailowych i miejsc pracy. Pisma nie odebrane z powodu zmiany adresu, o której Pośrednik
Finansowy nie został powiadomiony, będą pozostawione w aktach Pośrednika Finansowego ze
skutkiem doręczenia.
Za skuteczne powiadomienie Pożyczkobiorcy, Poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami z
tytułu zabezpieczania uważa się wysłanie pisma listem poleconym na adres wskazany przez
w/w osoby i/lub wysłania pisma drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w umowie
pożyczki i/lub dokumentacji pożyczkowej.
Korespondencja dotycząca wezwania do wykonania zobowiązania będzie przesyłana listem
poleconym/listem poleconym za potwierdzeniem odbioru/drogą elektroniczną wg. uznania
MARR S.A.
Odmowa przyjęcia pisma lub nie skuteczne doręczenie pod wskazany adres wywołuje skutki
doręczenia.
Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością
Beneficjenta 7 dni.
Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia następnego w którym Strona otrzymała
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy pożyczki.
Po wypowiedzeniu umowy sprawa przekazywana jest do Kancelarii Prawnej/Radcy Prawnego
celem podjęcia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności.
Postępowanie sądowe prowadzi Kancelaria Prawna/Radca Prawny.
MARR S.A zobowiązany jest do dochodzenia przeciwko Ostatecznym Odbiorcom z należytą
starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności, w drodze negocjacji
lub innych działań prawnych, wszelkich niezaspokojonych roszczeń wraz z należnymi
odsetkami.
W przypadku, gdy w danej Jednostkowej Pożyczce, występują inni poza Ostatecznym Odbiorcą
zobowiązani, MARR S.A. zobowiązany jest do podjęcia czynności windykacyjnych wobec tych
osób/podmiotów.
Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia MARR S.A do podjęcia działań zmierzających
do odzyskania wierzytelności, w tym: realizacji zabezpieczeń spłaty pożyczki ustalonych w
umowie, przystąpienia do egzekucji w trybie określonym odrębnymi przepisami, zlecenie
dochodzenia wierzytelności osobie trzeciej prowadzącej działalność w zakresie windykacji
wierzytelności lub w zakresie pomocy prawnej.
Jeżeli Beneficjent zgłosi się i podejmie z Funduszem Pożyczkowym współpracę w celu
rozwiązania problemów związanych ze spłatą pożyczki, Zarząd na podstawie wniosku
Pożyczkobiorcy może w szczególności podjąć decyzję o: zmianie terminów płatności rat
kapitałowych i odsetek, restrukturyzacji, przyjęciu dodatkowych zabezpieczeń.
Wszelkie koszty związane z wypowiedzeniem umowy ponosi Pożyczkobiorca oraz inni
zobowiązani, o ile występują.
§ 24
W razie nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z warunków umowy pożyczkowej Fundusz
Pożyczkowy dochodzić będzie swoich należności.
Fundusz Pożyczkowy może zlecać działania windykacyjne podmiotom specjalizującym się w
prawnym dochodzeniu i odzyskiwaniu należności.
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Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez Fundusz Pożyczkowy podmiotom
prowadzącym działania windykacyjne wszelkich informacji związanych z udzieloną pożyczką.
Umowa pożyczki wygasa, jeżeli przed uruchomieniem pożyczki Pożyczkobiorca zmarł.
W przypadku gdy po uruchomieniu/wypłacie środków pożyczki nastąpi śmierć Pożyczkobiorcy,
z chwilą powzięcia przez Fundusz Pożyczkowy wiarygodnej informacji o śmierci
Pożyczkobiorcy, kwota niespłaconej pożyczki staje się w całości wymagalna. Fundusz
Pożyczkowy od dnia następnego po dniu powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci
Pożyczkobiorcy aż do dnia spłaty, od całej kwoty niespłaconej pożyczki nalicza odsetki karne w
wysokości dwukrotnego oprocentowania referencyjnego ustalonego w umowie o udzielenie
pożyczki w stosunku rocznym.

TWORZENIE REZERW
§ 25
Strategia tworzenia rezerw na pożyczki zawarta jest w Regulamin Tworzenia rezerw w ramach
Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.

OCHRONA DANYCHOSOBOWYCH ORAZ DANYCH OBJĘTYCH TAJEMNICĄ
BANKOWĄ
1.

§ 26
Pożyczkobiorca, poręczyciele oraz osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia przyjmują
do wiadomości, że:
1)

Administratorem danych osobowych jest:
a)

b)

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich
7 – co do danych osobowych przetwarzanych w ramach POIF w związku z
realizacją Strategii
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu przy ul. Chopina 18
– co do danych osobowych przetwarzanych w ramach POIF i w inny sposób w
związku
z wykonaniem Umowy Pożyczki,

W szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f 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, s.1)
2)

Podmiotem Przetwarzającym jest:
a)

b)

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich
7 – co do danych osobowych przetwarzanych w ramach POIF i w inny sposób w
związku z wykonaniem Umowy Pożyczki
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu przy ul. Chopina 18 –
co do danych osobowych przetwarzanych w ramach POIF w związku z realizacją
Strategii

W szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f 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, s.1)
2.

MARR S.A. (na podstawie Porozumienia w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych
osobowych) powierza BGK przetwarzanie danych osobowych w celu ich przetwarzania w ramach
POIF na rzecz MARR S.A., w szczególności ich utrwalania i przechowywania w ramach POIF, oraz
udostępniania POIF MARR S.A.
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MARR S.A. informuje, iż BGK zastrzega sobie możliwość przetwarzania i wykorzystywania przez
BGK danych osobowych z POIF dla własnych celów BGK jako administratora danych osobowych,
tj. w celu realizacji Umów Pożyczki oraz Strategii, a w szczególności w celu monitorowania i
kontroli realizacji celów Strategii oraz prawidłowości udzielania pożyczek przez Pośrednika
Finansowego i wydawania środków przez Ostatecznych Odbiorców.
Przetwarzanie przez MARR S.A. danych osobowych odbywać się będzie w systemie
teleinformatycznym POIF, udostępnianym przez BGK a także w innych systemach
informatycznych.
MARR S.A. informuje, iż przetwarza dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową w
zakresie niezbędnym do realizacji Operacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE 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.
MARR S.A. zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem,
nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
MARR S.A., zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia, przy czym
wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu
powierzonego przetwarzania danych.
MARR S.A gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego
zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy,
a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać udostępniać tych danych
osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do
zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
MARR S.A zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych jej w
związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie
obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych
osobowych uzyskanych od pożyczkobiorcy, poręczycieli oraz osób będących dłużnikami z tytułu
zabezpieczenia osobom nieupoważnionym.
MARR S.A. zobowiązuje się w szczególności:
1)
2)
3)

4)
11.
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zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa,
prowadzić dokumentację opisująca sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na
zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach (niedostępnych dla osób
nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych) oraz zapewniających ochronę
dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy;
prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych.

MARR S.A. zobowiązuje się do:
1)
2)

ograniczenia dostępu do danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
zachowania w poufności wszystkich danych osobowych lub dokumentów uzyskanych w
związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności
informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po
rozwiązaniu Umowy;
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wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie
zachowania w poufności danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych
osobowych;
udzielania BGK i/lub Instytucji Koordynującej, na każde żądanie, informacji na temat
przetwarzania w związku z niniejszą Umową danych osobowych;
zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów, które zawierają dane osobowe
przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a w
szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów
innych niż określone w Umowie,
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13-14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. również w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W/w wymagania dotyczące ochrony danych osobowych zastosowanie mają również względem
innych podmiotów wykonujących właściwe czynności na rzecz lub w imieniu MARR S.A.
niezależnie od istnienia lub charakteru stosunku prawnego łączącego te osoby z Pośrednikiem
Finansowym.
Ostateczni Odbiorcy zapewnią środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte
zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE 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.
Dane osobowe są przekazywane BGK i są przetwarzane przez BGK w zakresie, w jakim zostały
uzyskane przez MARR S.A.
BGK może udostępniać dane osobowe Ostatecznych Odbiorców Instytucji Koordynującej w
tym samym celu, w którym są one przetwarzane przez BGK.
Pożyczkobiorca, poręczyciele oraz osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez MARR S.A., BGK i Instytucję Koordynującą swoich danych
osobowych w celu realizacji Umowy Pożyczki oraz Strategii, a w szczególności w celu
monitorowania i kontroli realizacji celów Strategii, jak również na potrzeby promocji i
informacji.
Ostateczni Odbiorcy, poręczyciele, osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia wyrażają
zgodę na udostępnianie przez MARR S.A. swoich danych osobowych BGK dla celów realizacji
Umowy Pożyczki oraz Strategii, a w szczególności w celu monitorowania i kontroli realizacji
celów Strategii, jak również na potrzeby promocji i informacji.
Ostateczni Odbiorcy, poręczyciele, osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia wyrażają
zgodę na udostępnianie przez Bank Gospodarstwa Krajowego swoich danych osobowych
Instytucji Koordynującej w tym samym celu, w którym są one przetwarzane przez BGK.
Ostatecznym Odbiorcom, poręczycielom oraz osobom będącym dłużnikami z tytułu
zabezpieczenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać jednie na obszarze EOG. Przekazanie
danych poza obszar EOG może nastąpić jedynie pod warunkiem spełnienia wymogów
opisanych w rozdziale V RODO.
Jeżeli należyte wypełnienie obowiązków wynikających z realizacji Porozumienia oraz Umów
będzie tego wymagało, Podmiot Przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia
przetwarzania danych.
Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest
uprzednie powiadomienie Administratora drogą elektroniczną o tym fakcie, z jednoczesnym
oświadczeniem Podmiotu Przetwarzającego, iż podmiot któremu zostaną podpowierzone dane
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osobowe spełnia wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to
zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia
podmiotu, któremu zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, nie mogą być
szersze aniżeli uprawnienia Podmiotu Przetwarzającego wynikające z Porozumienia.
Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania
Umowy, przez okres od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy do czasu usunięcia danych
osobowych zgodnie z postanowieniami porozumienia, chyba że MARR S.A. i BGK ustalą inny
termin przetwarzania danych osobowych w drodze odrębnego porozumienia oraz przez okres i
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń z Umowy Operacyjnej nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141.
§ 27
Wszelka dokumentacja związana z realizacją Operacji jest przechowywana z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania Umowy
wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr
2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141 lub jej rozwiązania, a w przypadkach związanych z
udzieleniem pomocy de minimis w okresie 10 lat od jej udzielenia (w zależności od tego, który
z terminów jest dłuższy).
Szczegółowe zasady realizacji utworzonego przez Pośrednika Finansowego instrumentu
finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki, reguluje Umowa wdrożenia i zarządzania
Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki zawarta pomiędzy BGK i
Pośrednikiem Finansowym nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141.

INNE POSTANOWIENIA
1.

2.

§ 28
Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy wdrożenia i zarządzania
Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki z dnia 08.11.2018 roku, Fundusz
Pożyczkowy warunkowo przelał na podstawie Umowy cesji praw z wierzytelności i
zabezpieczeń z dnia 08.11.2018 roku przyszłe zabezpieczone wierzytelności na BGK wraz z
wszelkimi prawami związanymi z zabezpieczonymi wierzytelnościami lub z nich wynikającymi w
sytuacji wystąpienia Niezgodności (jak zdefiniowano w Umowie wdrożenia i zarządzania
Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/12218/2018/II/DIF/141),
lub rozwiązania/ wypowiedzenia w/w Umowy, bez potrzeby składnia dodatkowych oświadczeń
lub podejmowania innych czynności (Warunek Zawieszający).
W przypadku spełnienia się Warunku Zawieszającego określonego w ust. 1, Fundusz
Pożyczkowy przekaże Pożyczkobiorcy zawiadomienie o zawarciu w/w Umowy cesji praw z
wierzytelności i zabezpieczeń oraz o ziszczeniu się Warunku Zawieszającego skutkującego
przejściem wierzytelności i ustanowionych zabezpieczeń wraz ze wszelkimi prawami z nimi
związanymi na Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który będzie uprawniony do
dochodzenia tych wierzytelności oraz praw wynikających z ich zabezpieczeń na warunkach
według uznania, jak również do dokonania dalszych przelewów tych wierzytelności wraz z
zabezpieczeniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zgody Zarządu w formie Uchwały.
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