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Załącznik nr 2 

do Umowy współpracy  

 

 

Metryka Produktu Finansowego 
Reporęczenie Płynnościowe  

 
 

I. Opis Produktu Finansowego - Reporęczenie Płynnościowe  

Wsparcie w postaci Poręczenia z - Reporęczeniem Płynnościowym, w celu poprawy lub 

utrzymania płynności finansowej Przedsiębiorcy, posiadających problemy z utrzymaniem 

płynności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, których celem jest pokrywanie 

zwiększonego zapotrzebowania Przedsiębiorców na kapitał obrotowy w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą1.  

 

II. Podstawowe informacje 

1. Wartość limitu poręczeń w produkcie to 22.223.000,- zł  

2. Wartość reporęczeń w produkcie to 20.000.000,- zł  

 

III. Parametry Produktu Finansowego  

1. Maksymalna, wartość Jednostkowego Poręczenia, wynosi 500 000,00 zł. (słownie: 

pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 

2. Jednostkowe Reporęczenie wynosi maksymalnie do 80% wartości kredytu/pożyczki. 

3. Jednostkowe Reporęczenie jest terminowe - obejmuje okres, na który został udzielony 

kredyt/pożyczka, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie 

może być dłuższy niż: 

✓ 60 miesięcy dla Jednostkowych Poręczeń, 

od dnia zawarcia Umowy Podstawowej. 

4. Wartość Jednostkowych Reporęczeń Jednostkowych Poręczeń maleje w czasie wraz 

ze spłatą kapitału (zmniejszeniem się salda) danego Zobowiązania Finansowego. W 

przypadku Zobowiązań Finansowych w postaci kredytu w rachunku bieżącym lub 

kredytu w rachunku kredytowym w formie kredytów odnawialnych, Wartość 

Jednostkowych Reporęczeń uzależniona jest zawsze od dokonanej spłaty albo 

wykorzystania danego zobowiązania (proporcjonalnie ulega obniżeniu lub 

zwiększeniu, w żadnym jednak przypadku nie może przekraczać procentowego pułapu 

Jednostkowego Reporęczenia określonego dla danego Jednostkowego Poręczenia). 

5. Poręczenie musi być zabezpieczeniem określonego Zobowiązania Finansowego 

wynikającego z umowy kredytowej/pożyczkowej;  

6. Poręczenie musi być ograniczone kwotowo i czasowo. 

7. Poręczenie musi być udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka, zgodnie z 

metodologią oceny ryzyka; 

8. Poręczenie jest udzielane Przedsiębiorcy, który posiadających siedzibę lub 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 

 
1 W przypadku wskazania, jako podstawy udzielenia wsparcia dla Odbiorcy Ostatecznego, programu pomocowego na walkę 

z pandemią COVID-19, opartego na postanowieniach rozporządzenia Ministra funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu 
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Jednostkowym Poręczeniem nie może zostać 
objęty inny instrument niż Kredyt 
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zachodniopomorskiego w postaci filii, oddziału, zakładu, przy czym działalność 

Przedsiębiorcy musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego 

przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem zawarcia Umowy Podstawowej, w tym 

Przedsieboiorcy posiadających problemy z utrzymaniem płynności w związku z 

wystąpieniem epidemii COVID-19, których celem jest pokrywanie zwiększonego 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy Przedsiebiorcy w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

9. W ramach Produktu Finansowego - Reporęczenie Płynnościowe jeden Przedsiębiorca 

może otrzymać więcej niż jedno Jednostkowe Poręczenie, w zależności od 

przeprowadzonej przez Wykonawcę oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty 

Zobowiązania Finansowego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość Jednostkowych 

Poręczeń udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może przekroczyć wartości 

określonej w pkt. III 1. Powyżej. Zamawiający dopuszcza udzielenie Jednostkowego 

Poręczenia przez innego pośrednika finansowego, w odniesieniu do tego samego 

Zobowiązania Finansowego (współporęczenia).   

10. Okres budowy portfela do 31 grudnia 2021r. 

11. Finansowanie musi być przeznaczone na :          

a) kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiebiorców; 

b) utrzymanych lub utworzonych miejsc pracy,  

c) procentowej zmiany wartości przychodów ze sprzedaży.  

12. Dokumentami na potwierdzenie powyższych wskaźników będą oświadczenia ex post 

Przedsiębiorcy.  

13. Jednostkowe Poręczenia Zobowiązań Finansowych, których przedmiotem są kredyty 

w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym, odnawiane przez Instytucję 

Finansową w Okresie Budowy Portfela, mogą zostać objęte Jednostkowym 

Reporęczeniem Zamawiającego, o ile z treści aneksów lub umów na podstawie których 

Instytucja Finansowa dokonuje ich odnowienia, jednoznacznie wynika, że stanowią 

one kontynuację finansowania o charakterze obrotowym, z którego korzystał  

Przedsiębiorca.  

14. Potwierdzeniem wydatkowania środków zgodnie z celem ich przeznaczenia 

określonym w niniejszym dokumencie są: kopie faktur, rachunków bądź innych 

dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z celem ich 

przeznaczenia określonym w niniejszym dokumencie potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem, przedkładanych przez Przedsiębiorców lub oświadczenia ex-post 

Przedsiębiorców. 

15. Poręczeniem udzielanym przez Fundusz nie mogą zostać objęte Zobowiązania 

Finansowe, których przedmiotem są:    

a) pożyczki i kredyty inwestycyjne, 

b) refinansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków UE lub krajowych 

środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, 

c) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji 

lub pomocy zwrotnej, 

d) refinansowanie jakichkolwiek Kredytów, innych niż odnawiane na podstawie umów 

o kredyt obrotowy lub pożyczkę obrotową,   

e) 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, 
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gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub prekursorów, 

f) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, 

g) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 

2003/87/WE. 

16. Przedsiębiorcy ubiegający się o Poręczenie muszą spełniać łącznie następujące 

kryteria:  

a) na dzień 31.12.2019 nie znajdowali 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.),  

b) 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,  

c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w rozumieniu Załącznika I  

do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.),  

d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi 

niebędącymi osobami prawnymi będącymi przedsiębiorcami, posiadającymi 

siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 

zachodniopomorskiego w postaci filii, oddziału, zakładu, przy czym działalność OO 

musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres 

minimum 6 miesięcy przed dniem zawarcia Umowy Podstawowej,  

e) 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 Rozporządzenia 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 i 

Rozporządzenia 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, jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się 

o pomoc de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis lub 

publiczną), 

f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych lub 

wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji; 

g) nie są podmiotami, w stosunku do których Wykonawca lub osoby upoważnione do 

jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek 

powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też 

faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową 

realizację Umowy. 

17. Odpłatność za udzielenie Poręczeń – 0 zł.  

 


