Umowa Pożyczki Nr …/TERMO/U/2018
zawarta dnia …………………. w Suwałkach
pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Suwałkach kod 16-400 przy ul. Tadeusza Kościuszki 62
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045661, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 790154760, NIP:
844-100-54-27, reprezentowaną przez:
Andrzeja Wasilewskiego - Prezesa Zarządu Fundacji
zwaną dalej „Fundacją”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”
dalej zwane również „Stroną” lub łącznie „Stronami” lub „Fundacją” :
§1
Ogólne oświadczenia i zobowiązania Stron
1. Fundacja oświadcza, że zawiera niniejszą Umowę w związku z Umową Operacyjną
Nr 2/RPPD/818/2018/1/DIF/110 z dnia 21 maja 2018 r.
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do realizowania niniejszej Umowy z należytą starannością
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności oraz nieangażowania się w działania
sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej.
3. Pożyczkobiorca zapewnia, że inwestycja, która ma być finansowana Pożyczką udzieloną na podstawie
niniejszej Umowy nie obejmuje żadnych działań sprzecznych z regulacjami unijnymi oraz krajowymi.
4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż spełnia warunki przyznania Pożyczki przewidziane w niniejszej Umowie
oraz Regulaminie Pożyczki Termomodernizacyjnej dla Przedsiębiorstw, zwanym dalej Regulaminem
i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz wszelkich innych załącznikach do niniejszej
Umowy.
§2
Przedmiot Umowy
1. Fundacja udziela Pożyczkobiorcy, na jego wniosek z dnia …………………… Pożyczki w kwocie
………………….. (słownie: ………………………………………………………..) na okres ………….. miesięcy (tj. na okres
od
…………………
do
…………………
)
bez
karencji,
z
przeznaczeniem
na
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wypłata
Pożyczki
nastąpi
na
rachunek
bankowy
Pożyczkobiorcy
o
numerze
…………………………………………………………………………... jednorazowo w terminie do dnia ……………………………
z zastrzeżeniem jednak ust. 3. / w następujących transzach: 1. transza w wysokości ………….. do dnia
……………….., …………………….
3. Fundacja wypłaci kwotę Pożyczki lub transzy Pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków
określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie, o których mowa w § 5 niniejszej Umowy.
u n d u s z

R o z w o j u
P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i
www.fundusz.frp.pl

§3
Oprocentowanie Pożyczki
1. Kwota udzielonej Pożyczki podlega oprocentowaniu na rzecz Fundacji wg stałej stawki procentowej
równej ……….. % w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie naliczane i płatne będzie od kwoty udzielonej Pożyczki w okresach miesięcznych –
bez wezwania – wg harmonogramu spłaty pożyczki, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Przy naliczaniu odsetek Strony niniejszej Umowy przyjmują miesiąc jako 30 dni, a rok jako 365 dni.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty Pożyczki od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki
ustawowe za opóźnienia.
§4
Spłata Pożyczki
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty Pożyczki w ratach miesięcznych, płatnych do 25 dnia
każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat Pożyczki, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy.
2. Do obsługi niniejszej Pożyczki przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego, na który
Pożyczkobiorca dokonuje jej spłaty. Numer ten zapisany jest w harmonogramie spłaty Pożyczki. Spłata
Pożyczki rozpoczyna się w kolejnym miesiącu następującym od wypłaty środków pożyczki.
3. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty Pożyczki przed terminem ustalonym w niniejszej Umowie.
4. Za datę spłaty rat Pożyczki i odsetek przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy
Fundacji.
§5
Zabezpieczenie Pożyczki

Strona

2

1. Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz
z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Fundację (tj. deklaracją wekslową), stanowiące
odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do niniejszej Umowy. Weksel poręczony jest przez współmałżonka
Przedsiębiorcy. Pozostałe zabezpieczenia spłaty Pożyczki stanowią:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Ustanowienie zabezpieczeń wskazanych w ust. 1 jest warunkiem uruchomienia Pożyczki.
3. W razie braku ustanowienia zabezpieczeń Fundacja może w drodze jednostronnego oświadczenia
odstąpić od niniejszej Umowy. W takim przypadku Pożyczkobiorca nie ma roszczenia o wykonanie
niniejszej Umowy ani o zwrot kosztów wcześniej poniesionych.
4. Zwolnienie zabezpieczeń wynikających z niniejszej Umowy następuje niezwłocznie po całkowitej
spłacie Pożyczki. Anulowany weksel podlega zwrotowi, a w przypadku jego niepodjęcia w ciągu dwóch
miesięcy od wysłania zawiadomienia o spłacie Pożyczki podlega on komisyjnemu zniszczeniu, przy
czym z czynności tej sporządza się protokół.
5. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie Pożyczki zniesienia zabezpieczeń, ponosi Pożyczkobiorca.

§6
Świadczenia publicznoprawne i koszty związane z zawarciem Umowy
Świadczenia publicznoprawne, a w szczególności podatki, oraz wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej
Umowy oraz udzieleniem Pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.

§7
Obowiązki Pożyczkobiorcy
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1) przedstawiania
Fundacji, Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie lub Zarządowi
Województwa Podlaskiego wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących otrzymanego
wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarczy
województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,
realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy nr UDARPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa
podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I
Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie
inwestycji w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0123/16-00), Działania 1.4 Promocja
przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania
1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
(nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0006/16-00), Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność
zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (nr UDARPPD.02.03.00-20-0061/16-00), Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.05.02.00-20-0001/16-00)
Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (nr UDARPPD.05.03.02-20- 0001/16-00) (dalej: Umowa o Finansowaniu) i jego ewaluacji;
2) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z niniejszą Pożyczką,
3) przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z EFSI,
z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł
pomocy krajowej i zagranicznej, zgodnie z art. 37 ust 9 Rozporządzenia 1303/2013;
4) do poddania się wszelkiego rodzaju kontroli Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, Instytucji Zarządzającej, Menadżera, Pośrednika Finansowego lub innych
uprawnionych podmiotów, na zasadach określonych w Regulaminie i niniejszej Umowie,
mogących mieć zastosowanie do Pożyczkobiorcy;
5) do przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych odpowiedniej dokumentacji
przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy przez Pożyczkobiorcę, z zastrzeżeniem możliwości
przedłużenia tego terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym
Pożyczkobiorcy;
6) do udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Fundacji, Bankowi Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie, Zarządowi Województwa Podlaskiego oraz organom administracji publicznej,
w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, danych niezbędnych
m.in. do budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości,
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1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:

wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie spójności Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 29/249/2015 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr
C(2015) 909 z dnia 12 lutego 2015 r., realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny
skutków tego Programu, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań
podejmowanych w ramach Projektu wskazanego w pkt 1);
7) do zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Pożyczki zgodnie z niniejszą Umową wraz
z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Fundacji wynikającymi z niniejszej Umowy.
2. Ponadto Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1) terminowego spłacania rat kapitałowo-odsetkowych;
2) umożliwienia Fundacji przeprowadzenia kontroli oraz udostępnienia wszelkiej dokumentacji
celem sprawdzenia wykorzystania pożyczki, oceny aktualnego stanu zabezpieczenia i oceny
aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej Pożyczkobiorcy;
3) przedkładania, na żądanie Fundacji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej
Umowy;
4) przedstawiania Fundacji informacji umożliwiających odpowiednie monitorowanie działań
realizowanych w ramach niniejszej Umowy;
5) powiadamiania Fundacji o zaciągniętych w bankach kredytach oraz zobowiązaniach finansowych
mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy;
6) pisemnego zawiadomienia Fundacji o ogłoszeniu upadłości, likwidacji, wprowadzeniu zarządu
komisarycznego, zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej –
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności pod
rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy;
7) pisemnego zawiadomienia Fundacji o toczącym się wobec Pożyczkobiorcy jakimkolwiek
postępowaniu egzekucyjnym, karnoskarbowym, o zajętych wierzytelnościach – niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności pod rygorem
wypowiedzenia niniejszej Umowy;
8) pisemnego zawiadomienia Fundacji z 14-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zamierzonych
zmianach organizacyjnych i własnościowych pod rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy;
9) pisemnego zawiadomienia Fundacji o każdej zmianie: nazwy, siedziby, adresu, miejsca
zamieszkania oraz innych danych dotyczących Pożyczkobiorcy,
10) wykonania na własny koszt, wg wzoru Fundacji, tablicy z logotypem projektu w celu
informowania społeczeństwa o udziale środków Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji
realizowanych z Pożyczki oraz umieścić tę tablicę na przedmiocie lub obiekcie inwestycji
finansowanej z tej Pożyczki.
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1. Fundacja może wstrzymać wypłatę Pożyczki w całości lub w części w razie niewywiązywania się przez
Pożyczkobiorcę z niniejszej Umowy.
2. Fundacja może wypowiedzieć umowę Pożyczki i postawić w stan natychmiastowej wymagalności
część lub całość pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki przed terminem jej spłaty i wszcząć procedurę
windykacji należności, niezależnie od pozostałych przypadków wskazanych w niniejszej Umowie
i Regulaminie, w przypadku:
a. stwierdzenia niewywiązywania się Pożyczkobiorcy z warunków niniejszej Umowy;
b. znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy,
c. zaniechania lub nieterminowego regulowania spłat odsetek lub rat kapitałowych Pożyczki
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§8
Wstrzymanie wypłaty Pożyczki
Wypowiedzenie Umowy

przez Pożyczkobiorcę;
d. znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia;
e. wykorzystania Pożyczki niezgodnie z celem;
f. niespełnienia innych warunków określonych niniejszą Umową, Regulaminem, załącznikami
wymienionymi w § 17 niniejszej Umowy .
3. Fundacja zastrzega sobie możliwość prowadzenia działań windykacyjnych również z pomocą
i za pośrednictwem podmiotów trzecich.
§9
Kolejność pokrywania roszczeń z tytułu niespłaconej Pożyczki
Roszczenia Fundacji z tytułu niespłaconej Pożyczki będą pokrywane w następującej kolejności:
1) koszty;
2) odsetki;
3) kapitał.
§ 10
Zmiana wysokości lub terminu zapłaty raty Pożyczki
1. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o zmianę wysokości lub terminu zapłaty raty
Pożyczki. Pożyczkobiorca winien złożyć taki wniosek nie później niż 14 dni przed terminem spłaty
kolejnej raty Pożyczki.
2. Fundacja może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1, m.in. od ustanowienia
dodatkowego zabezpieczenia Pożyczki, ponownego zbadania stanu finansów Pożyczkobiorcy oraz
wypełnienia innych warunków wskazanych przez Fundację.
3. Przesunięcie terminu spłaty lub zmiana wysokości raty będą dokonywane w drodze aneksu do
niniejszej Umowy.
§ 11
Przejście praw i obowiązków wynikających z Umowy

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy lub Umowy Operacyjnej o Finansowanie,
wszystkie prawa i obowiązki Fundacji wynikające z niniejszej Umowy przechodzą, odpowiednio, na Bank
Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa Podlaskiego lub inny podmiot wskazany przez Zarząd
Województwa Podlaskiego.
§ 12
Dochodzenie roszczeń
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§ 13
Wykonywanie wytycznych
Kontrola wykonywania Umowy
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Fundacji jak i Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Zarządowi Województwa Podlaskiego przysługuje
dochodzenie wszelkich niezaspokojonych roszczeń od Pożyczkobiorcy w pełnej wysokości wraz z należnymi
odsetkami, co jest dokonywane w drodze negocjacji a następnie w ramach działań tzw. „twardych”
przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

1.Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wytyczne Banku Gospodarstwa Krajowego, tj. zasady
opracowane przez ten Bank, na podstawie przepisów lub zasad wydanych odpowiednio przez Komisję
Europejską, Zarząd Województwa Podlaskiego, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub inne
organy administracji, mające zastosowanie do realizacji umowy nr 2/RPPD/818/2018/1/DIF/110 z dnia
21 maja 2018 r. i niniejszej Umowy.
2.Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzane w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio związanymi
z Pożyczką.
3.Fundacja powiadomi Pożyczkobiorcę o kontroli w terminie nie krótszym niż 3 dni za pomocą poczty
elektronicznej i telefonu.
§ 14
Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy i jego małżonki/a reguluje Rozporządzenie
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§ 15
Dalsze oświadczenia Pożyczkobiorcy
1. Pożyczkobiorca oświadcza, iż otrzymał Umowę i Regulamin, zapoznał się z jego treścią i w całości
akceptuje jego postanowienia.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, iż otrzymał
Kartę Produktu Pożyczka Termomodernizacyjna dla
Przedsiębiorstw, zapoznał się z jej treścią i w całości akceptuje jej postanowienia.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają: Regulamin i ogólne przepisy
prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń, dane kontaktowe i numery kont bankowych:
Fundacja
adres: ul. T. Kościuszki 62; 16-400 Suwałki
dane kontaktowe: tel. [87/565 13 86], e-mail: [pfp@frp.pl]
konto bankowe: 52 9367 0007 7017 0000 0000 0894
Pożyczkobiorca
adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
dane kontaktowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………
konto bankowe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy za wyjątkiem danych kontaktowych Stron wskazanych w ust. 2
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku niepoinformowania drugiej
Strony o zmianie danych wskazanych w ust 2. korespondencja kierowana w oparciu o ww. dane
będzie uważana za skutecznie doręczoną,
4. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy według siedziby
Fundacji,
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Fundacji
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§ 16
Postanowienia końcowe

i jeden dla Pożyczkobiorcy.
6. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

§ 17
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
1. Regulamin
2. Wniosek
3. Harmonogram
4. Karta Produktu Pożyczki Termomodernizacyjnej
5. Tabela prowizji i opłat
6. Weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy
7. Deklaracja wekslowa
8. Statut Fundacji

……………………
Fundacja

………………………
Pożyczkobiorca

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niniejszej Umowy i wyrażam zgodę na jej podpisanie przez
mojego/moją męża/żonę.

……………………………………
Współmałżonek Pożyczkobiorcy
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…………………………………..
Poręczyciel/ Poręczyciele

