Stron

1

a

Projekt realizowany jest w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania Jednostkowych Pożyczek przez KARR S.A.
Produkt Finansowy –Pożyczka Płynnościowa

KARTA PRODUKTU
Nazwa Produktu
Kwota produktu

Cel finansowania

Wyłączenia z
finansowania

Pożyczka płynnościowa
 do 25 000,00 PLN dla podmiotów opłacających
zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,
 do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów
Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania
kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, w tym:
 zabezpieczenie płynności finansowej zagrożonej w wyniku
wystąpienia epidemii COVID-19,
 finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzenia
bieżącej działalności operacyjnej, powstałych po1 stycznia
2020roku, które są niesporne, nie są objęte
postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie
uległy przedawnieniu,
 pokrywanie
wydatków bieżących związanych
z
wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 zakup towarów handlowych.
 wydatki na zakup środków trwałych, bezpośrednio
związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w wys.
do 30% kwoty udzielonej JP
 spłaty zobowiązań zaległych bądź wynikających z decyzji
administracyjnych
lub
prawomocnych
wyroków
sądowych, powstałych do 31 grudnia 2019 roku,
 zobowiązania
cywilno-prawne o charakterze
pożyczkowym, bądź kredytowym, w tym refinansowanie
oraz bieżąca obsługa pożyczek zaciągniętychze środków
RPO WZ 2014 -2020,
 cele niezwiązane bezpośrednio
z
prowadzoną
działalnością gospodarczą,
 zakup nieruchomości oraz inne wydatki związane z
wydatkami na zakup środków trwałych, przekraczające
dopuszczalne 30% kwoty udzielonej JP,
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Okres spłaty pożyczki

Warunki cenowe

działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera:
tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z
wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej
18%,
wytwarzanych
w
Województwie
Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów),
treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i
amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na
automatach,
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych lub prekursorów.
1. Maksymalny okres spłaty JPP - 5 lat (60 miesięcy).
2. W zakresie spłaty JPP Pożyczkodawca dopuszcza do 6
miesięcy karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w
spłacie kapitału i odsetek, od dnia jej przyznania, przy
założeniu, że nie wydłuży ona maksymalnego okresu spłaty,
1. Oprocentowanie:
a) zgodnie z programem pomocowym, opartym o
Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020
r., pn. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w
celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19” zależnie od okresu udzielenia
danej JPP lub,
b) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o
których mowa:-w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis;-w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym;-w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury; lub,
c) na
warunkach
rynkowych,
tj. według stopy
referencyjnej
obliczanej
przy
zastosowaniu
obowiązującej stopy bazowej1oraz 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
komunikat zastępujący) oraz po przeprowadzeniu
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wnioskodawca

analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez
przedsiębiorcę zobowiązania i oceny przedkładanych
zabezpieczeń;2.Brak prowizji i innych opłat, z
wyjątkiem opłat związanych z postępowaniem przed
windykacyjnym,
windykacyjnym
oraz
kosztów
ustanowienia i zniesienia zabezpieczeń JPP.
Pożyczkobiorcami, mogą być MMŚP, którzy łącznie:
a) posiadają
status mikro-,
małego bądź średniego
przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
uznającego niektóre rodzaje pomocy z zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z
dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1),
b) działają
w
sektorach
szczególnie
dotkniętych
bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z
branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura,
hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
c) są osobami fizycznymi, prawnymi albo jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną,
d) posiadają
siedzibę
lub
prowadzą
działalność
gospodarczą
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego w sposób ciągły i zorganizowany,
np. w postaci filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa
na terenie województwa zachodniopomorskiego,
e) nie są obciążeni obowiązkiem zwrotu pomocy,
wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym
rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do
środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub
wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do
ich reprezentacji,
g) posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty
pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie
spłaty,
h) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały zaległości w
opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie
społeczne oraz w zakresie jakichkolwiek podatków, w tym
również podatków stanowiących źródła dochodów
jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu
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Zabezpieczenie

Inne

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego,
i) posiadają status prowadzonej działalności jako aktywny (tj.
niezawieszony) od momentu złożenia Wniosku o
pożyczkę do dnia zawarcia Umowy Pożyczki oraz nie
istnieją podstawy do jej zawieszenia.
Obowiązkowo:
 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
Opcjonalnie:
 inne zaakceptowane przez KARR S.A.
 Jednostkowe Pożyczki Płynnościowe wypłacane są w
terminie maksymalnie do 31.12 2020 r.
 Jeden Pożyczkobiorca może zawnioskować tylko o jedną
JPP.
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