WNIOSEK O POŻYCZKĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ
nr ………..…….....…... data wpływu …………………….
osoba przyjmująca wniosek ……………….……………………………….

1.

Kwota pożyczki:

zł ( słownie:

2.

Cel i przeznaczenie pożyczki

3.

Udział własny (wartość ):

4.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:

5.

Okres spłaty pożyczki:

6.

Okres karencji w spłacie kapitału:

7.

Sposób wypłaty pożyczki:

8.

Wskaźnik poprawy efektywności energetycznej w stosunku do stanu wyjściowego, określony w audycie
energetycznym

9.

)

zł
zł

miesięcy (maksymalny okres spłaty wynosi 120 miesięcy)
miesięcy (maksymalny okres karencji wynosi 12 miesięcy)

jednorazowo

w transzach do dnia:

%

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki:
 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Pożyczkobiorcy – obligatoryjnie
 dodatkowe zabezpieczenie (opcjonalnie - zaznaczyć propozycje i uzupełnić):
poręczenie wg prawa cywilnego przez Fundusz Poręczeniowy
zastaw rejestrowy na

hipoteka na nieruchomości (jakiej?)

cesja praw z umowy ubezpieczenia (czego?)

inne formy

zabezpieczeń jakie?)
10. Pełna nazwa Przedsiębiorstwa:
11. NIP:

REGON:

PKD działalności podstawowej:

PKD działalności, która będzie

współfinansowana pożyczką:
12. Data rejestracji przedsiębiorstwa:
13. Rejestr podmiotów gospodarczych dotyczący Wnioskodawcy:
14. Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej:
wspólnicy spółki cywilnej łącznie
akcyjna

spółka partnerska

15. Adres siedziby firmy: kod pocztowy i poczta
gmina

powiat

16. Adres do korespondencji:

województwo

spółka komandytowa
spółka akcyjna

miejscowość
telefon

taki sam jak siedziba firmy

17. Status przedsiębiorstwa:

mikro

18. Rodzaj przedsiębiorstwa:

niezależne

19. Forma prowadzonej rachunkowości:
przychodów ewidencjonowanych

małe

KRS numer

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

spółka jawna
spółka z o.o.

CEIDG

e-mail

spółka komandytowo –

spółdzielnia
ulica

numer domu/lokalu

strona www

inny (jaki?)

średnie
partnerskie

pełna księgowość
karta podatkowa

związane
książka przychodów i rozchodów

ryczałt od

20. Czy przedsiębiorstwo jest płatnikiem podatku VAT?

nie

tak

21. Pomoc de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat:
22. Firmowy rachunek bankowy do obsługi pożyczki: nazwa banku

nie

tak kwota

numer rachunku

23. Dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentami rejestrowymi:
Imię i nazwisko

stanowisko

wykształcenie

Imię i nazwisko

stanowisko

wykształcenie

Imię i nazwisko

stanowisko

wykształcenie

24. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie składanego wniosku:
Imię i nazwisko

stanowisko

e-mail

telefon kontaktowy

25. Profil działalności gospodarczej (branża):
26. Rodzaj działalności:

produkcja

usługi i transport

handel

budownictwo

inne (jakie?)

27. Średnioroczne zatrudnienie (za okres ostatnich 3 pełnych lat w pełnych etatach bez właścicieli):
rok

liczba osób

w tym kobiet

w tym niepełnosprawnych

rok

liczba osób

w tym kobiet

w tym niepełnosprawnych

rok

liczba osób

w tym kobiet

w tym niepełnosprawnych

28. Aktualny stan zatrudnienia (w dniu składania wniosku w pełnych etatach bez właścicieli):
rok

liczba osób

w tym kobiet

w tym niepełnosprawnych

29. Posiadane zezwolenia, koncesje, certyfikaty, wyróżnienia i nagrody
30. Nazwa przedsięwzięcia:
31. Opis przedsięwzięcia:
32. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (adres):
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33. Lista obowiązujących załączników:
Numer
załącznika

Nazwa załącznika

1.

Biznes Plan (według wzoru)

2.

Audyt energetyczny ex-ante

TAK

NIE DOTYCZY

Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru):
3.

3a. upoważnienie Konsumenta
3b. upoważnienie Przedsiębiorcy

4.

Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy i jego Współmałżonka, Poręczyciela i jego Współmałżonka
(według wzoru)

5.

Zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy Wnioskodawcy jego Współmałżonka, Poręczyciela
i jego Współmałżonka

6.

Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)

7.

Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (według
wzoru) oraz zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie środków

8.

Rozdzielność majątkowa

9.

Zaświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS (nie starsze niż 1 miesiąc)

10.

Zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

11.

Zaświadczenie o pomocy de minimis

12.

Kopia PIT/CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym przez Urząd Skarbowy)

13.

Księga przychodów i rozchodów lub ewidencja sprzedaży za 3 ostatnie lata oraz za rok bieżący (księgowość
uproszczona)

14.

Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata (księgowość pełna)

15.

Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi

16.

Operat szacunkowy wyceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki

17.

Posiadane zezwolenia, koncesje, certyfikaty, wyróżnienia i nagrody

18.

Dokumenty związane z inwestycją (np.: kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
dokumentacja techniczna - projekt i opis techniczny, mapy, szkice sytuujące projekt, dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego, potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami i itp.)

19.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

20.

Dokumenty dodatkowe (np. wynikające z formy działalności gospodarczej, formy zabezpieczenia)
- wymienić jakie:
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34. Oświadczenia Wnioskodawcy:
1. Oświadczam, iż na dzień składania wniosku o udzielenie pożyczki jestem przedsiębiorcą spełniającym kryteria MŚP w myśl przesłanek określonych
w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
2. Oświadczam, iż nie znajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełniam kryteriów określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
3. Oświadczam, iż nie znajduję się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4. Oświadczam, iż nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego
lub postępowania układowego z wierzycielami.
5. Oświadczam, iż posiadam środki finansowe zabezpieczające udział własny w realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku.
6. Oświadczam, że nie otrzymałem/am wsparcia na takie same wydatki, jak zaprezentowane w niniejszym Biznes Planie w ramach innych środków
pomocowych lub krajowych.
7. Oświadczam, iż znam treść Regulaminu mającego zastosowanie do Pożyczki Termomodernizacyjnej dla Przedsiębiorstw udzielanej przez Fundację
Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.
8. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym Wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie
oświadczam, iż jestem świadom/a praw i obowiązków związanych z Pożyczką Termomodernizacyjną dla Przedsiębiorstw.
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę:
- na przekazywanie danych osobowych instytucjom, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach środki na Pożyczkę
Termomodernizacyjną dla Przedsiębiorstw, bądź podmiotom przez nie wskazanym, oraz innym uprawnionym instytucjom, w tym prowadzącym
kontrole lub ewaluacje udzielonej pożyczki.
- na zasięganie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, instytucje, które przekazały Fundacji środki na Pożyczkę Termomodernizacyjną
dla Przedsiębiorstw, bądź podmioty przez nie wskazane, oraz inne uprawnione instytucje, informacji na jego temat do celów związanych
z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pożyczki, udzieloną pożyczką, w tym monitoringiem, wizytacjami, sprawozdawczością, kontrolą, audytem,
ewaluacją, badaniami ankietowymi,
- na wgląd przez pracowników Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, bądź podmioty przez nią wskazane, oraz inne uprawnione instytucje
w dokumentację firmy, w tym w księgi rachunkowe oraz inne dokumenty finansowe, w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku
o udzielenie pożyczki, udzieloną pożyczką, w tym monitoringiem, wizytacjami, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, ewaluacją, badaniami
ankietowymi,
- na wizytacje przeprowadzane przez pracowników Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach , instytucji, które przekazały Fundacji środki
na utworzenie Funduszu , bądź podmiotów przez nie wskazanych, oraz innych uprawnionych instytucji, w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku
o udzielenie pożyczki oraz udzieleniem i monitorowaniem pożyczki, w tym także oceną wartości i realności zabezpieczeń,
- na poddawanie się kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, przeprowadzanych przez pracowników
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, instytucji, które przekazały Fundacji środki na utworzenie Funduszu, bądź podmiotów przez
nie wskazanych, oraz innych uprawnionych instytucji.
10. Oświadczam (y), że:
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki
Termomodernizacyjnej dla Przedsiębiorstw przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i
nadzorujących działalność Fundacji, na żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację
Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych
osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków
gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia
zastępstwa procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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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, w celach statutowych.
Oświadczam nadto, że zostałem/am pouczony/a o moim prawie wglądu do danych osobowych, jak też o prawie ich poprawiania zgodnie z przepisami
ustawy o danych osobowych
Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody* na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Suwałkach, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody* na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach informacji handlowych drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1
i § 2 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, że informacje zawarte we wniosku i załączonych
do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

_________________________________
Miejsce i data

…………………………………………………………………….
Pieczątka i czytelny podpis Wnioskodawcy

35. Oświadczenia Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela:
Oświadczam (y), że:
1. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki
Termomodernizacyjnej dla Przedsiębiorstw przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach oraz na potrzeby jednostek kontrolujących
i nadzorujących działalność Fundacji, na żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
2. Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację
Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych
osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe
w związku z realizacją stosunków gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji
należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych
osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem 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, w celach
statutowych.
Oświadczam nadto, że zostałem/am pouczony/a o moim prawie wglądu do danych osobowych, jak też o prawie ich poprawiania zgodnie
z przepisami ustawy o danych osobowych.
3. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu należności publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), z tytułu bieżących zobowiązań (np. opłat za wodę, energię, gaz, telefon), zobowiązań wobec
dostawców i odbiorców oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, jak też oświadczam, że
płatności z tego tytułu będę terminowo regulować w przyszłości.
4. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym ani nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania
naprawczego, postępowania sądowego przeciwko mojej osobie, postępowania egzekucyjnego, jak też nie jest mi wiadomym według mojej najlepszej
wiedzy, by postępowania sądowe lub egzekucyjne mogą być wszczęte w stosunku do mnie w najbliższym czasie.
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5. Oświadczam, że nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo 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.
6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam, że informacje zawarte we wniosku
i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

_________________________________
Miejsce i data

……………………………………………………………………
Czytelny podpis Współmałżonka/Poręczyciela
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