WNIOSEK
O UDZIELENIE POŻYCZKI „WIELKOPOLSKA 2”
Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF

Wypełnia ECDF

Data wpływu

Numer wniosku

Uwaga:
*/ niepotrzebne skreślić,
I.

DANE WNIOSKODAWCY:

NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*:
SIEDZIBA/ADRES
REGON/NIP:
TEL. STACJONARNY/KOMÓRKOWY
E-MAIL:
DATA ROZPOCZĘCIA
DZIAŁALNOŚCI
KOD PKD LUB EKD DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ WNIOSKODAWCY
MIEJSCE LOKALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA - ADRES
STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU PRZEPISÓW
ZAŁĄCZNIK NR I DO
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
800/2008 Z DNIA 6.08.2008 R.

II.

□

□

□

MIKRO
PRZEDSIĘBIORSTWO

MAŁE
PRZEDSIĘBIORSTWO

ŚREDNIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

INFORMACJA O POŻYCZCE:

1. Proszę/prosimy* o przyznanie pożyczki na finansowanie inwestycji w kwocie:
słownie :
kwota pożyczki
na okres

miesięcy

w tym

miesięcy karencji na spłatę kapitału.
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2. Pożyczka wykorzystana zostanie na:
Przeznaczenie

Kwota brutto

Razem

3. Proponuję/proponujemy* następujące prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami:
Rodzaj zabezpieczenia (opis)

Wartość w PLN

III. OPIS PRZEDSIĘWZICIA:

4.

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia (opis):
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5.

Obecny stan zaawansowania przedsięwzięcia (opis):

6.

Zestawienie nakładów na przedsięwzięcie i źródeł ich finansowania (kwoty brutto):
NAKŁADY

Kwota ogółem w PLN

Kwota dotychczas poniesiona
w PLN

Kwota ogółem w PLN

Kwota dotychczas poniesiona
w PLN

Grunty
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia techniczne
Środki transportu
Koszty (jednorazowa amortyzacja nakładów w
koszty)
Inne (prosimy wymienić):
Razem

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Kapitał własny
Wnioskowana pożyczka
Leasing
Inne źródła (prosimy wymienić):
Razem
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IV.

INFORMACJA O FIRMIE:

7.

Historia firmy i jej miejsce na rynku (opis: miejsce prowadzenia działalności, od kiedy firma działa, czym
się zajmuje, dostawcy i odbiorcy, marketing, słabe i mocne strony – szanse i zagrożenia)

8.

Główni konkurenci oraz działania promocyjne stosowane przez firmę (wymienić, oszacować
wpływ konkurencji na rynek na którym działa firma)

9.

Informacja o majątku firmy
RODZAJ (NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, W TYM POJAZDY, INNE)

WARTOŚĆ RYNKOWA

SPOSÓB WŁADANIA (WŁASNOŚĆ,
LEASING)/OBCIĄŻENIA
(HIPOTEKA, ZASTAW)
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10. Informacja o kredytach i innych zobowiązaniach

RODZAJ (KREDYTY INWESTYCYJNE, OBROTOWE,
LEASING, FAKTORING, UDZIELONE PORĘCZENIA,
INNE)

KWOTA
UDZIELONA

KWOTA

WYSOKOŚĆ

POZOSTAŁA DO
SPŁATY

RATY KREDYTU Z
ODSETKAMI

KOŃCOWY
TERMIN SPŁATY

W przypadku występowania opóźnień w spłacie kredytów lub innych zobowiązań prosimy o
wyjaśnienie przyczyny i wielkości opóźnienia

11. Struktura asortymentowa najważniejszych produktów firmy:
NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY/USŁUGI

% UDZIAŁ W SPRZEDAŻY OGÓŁEM

NAZWA ODBIORCY

% W SPRZEDAŻY OGÓŁEM

12. Główni odbiorcy:
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13. Wykaz zobowiązań handlowych według stanu na koniec ostatniego okresu obrachunkowego
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE

KWOTA

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE
PRZETERMINOWANE OGÓŁEM, W TYM:
POWYŻEJ

180 DNI

Razem zobowiązania
14. Wykaz należności handlowych według stanu na koniec ostatniego okresu obrachunkowego
NALEŻNOŚCI HANDLOWE

KWOTA

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE
PRZETERMINOWANE OGÓŁEM, W TYM:
POWYŻEJ

180 DNI

Razem należności

15. Zatrudnienie w Firmie:
WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ
ZŁOŻENIA WNIOSKU

LICZBA PRACOWNIKÓW PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
Osoby zatrudnione na umowę zlecenia
Razem

16.

Oświadczenia:

Oświadczam, że:

Proszę zaznaczyć
właściwą opcję:

1.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku o pożyczkę i załącznikach do wniosku potwierdzam
są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

2.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych w
niniejszym wniosku i załączanych do niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rozpatrywania i monitorowania pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy ECDF. (zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z
2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
(innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).

3.

Oświadczam,
iż
na
dzień
złożenia
wniosku
jestem
mikro-, małym lub średnim
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014.

4.

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorstwo nie zalega z
płatnościami wobec Skarbu Państwa, w tym z płatnościami wobec ZUS i US.

5.

Oświadczam, iż nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie
znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z
wierzycielami oraz nie jestem w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących

tak

6

się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. EU C 249/1 z 31.07.2014 r.).
6.

Oświadczam, iż posiadam zasoby zabezpieczające udział własny w realizację projektu
opisanego we wniosku.

7.

Oświadczam, iż nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530, z późn.
zm.) upoważniam ECDF S.A. do wystąpienia bezpośrednio do biur informacji gospodarczej
(BIG Infomonitor, BIK, Związku Banków Polskich i innych) o udostępnienie informacji
gospodarczych dotyczących zobowiązań firmy. Wyrażam zgodę na weryfikowanie danych o
stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą
bankową w dostępnych rejestrach, w szczególności w księgach wieczystych, rejestrze
zastawów, rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zgoda udzielona jest na okres przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy (umów) pożyczek, przy czym jeżeli obowiązujące przepisy
przewidują inny termin, upoważnienie jest ważne przez okres wskazany w tych przepisach.

8.

Dotyczy osób fizycznych
Powyższe upoważnienie dotyczy również moich zobowiązań nie związanych z działalnością
gospodarczą, z zastrzeżeniem iż jest ono ważne w tym zakresie przez okres 30 dni od daty
wydania pisemnej zgody (wniosku).
Oświadczam, że nie następuje nakładanie się inwestycji planowanej do sfinansowania z
9.
niniejszej pożyczki z finansowaniem przyznawanym z Funduszy Strukturalnych, innych
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innej pomocy
krajowej i zagranicznej.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na
10. podstawie przepisów prawa (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) oraz stosownie do
Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013 r.)
Proszę wypełnić w przypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną.
11. Czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie
skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, tak
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych?
Proszę wypełnić w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną.
12. Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomocnie
skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych?

_______________________________
miejscowość, data

__________________________________________________________
stempel firmowy, podpis osób reprezentujących Wnioskodawcy
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