
 
 

Karta Produktu Pożyczka Standardowo - Innowacyjna  
 
I. Podstawowe parametry Pożyczki  
 
1. Wartość Pożyczki wynosi:  
 
a. maksymalnie do 500.000,00 PLN w ramach komponentu standardowego;  
b. maksymalnie do 1 000.000,00 PLN w ramach komponentu innowacyjnego.  
 
2. Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany.  
 
3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez KSWP wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy Pożyczki.  
 
4. Maksymalny okres spłaty Pożyczki w ramach komponentu standardowego nie może być dłuższy niż 96 
miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki. Maksymalny okres spłaty 
Pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego, nie może być dłuższy niż 120 miesięcy, od momentu jej 
uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.  
 
5. Pożyczkobiorcy może zostać udzielona karencja podstawowa w spłacie kapitału Pożyczki maksymalnie do 6 
miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3-miesięczna karencja w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty 
Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki.  
 
II. Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Pożyczki [*]  
 
1. Udzielenie Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych umów  
(w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub ubezpieczeniowych)  
z KSWP lub podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do KSWP; powyższe nie dotyczy powszechnie 
występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez KSWP zabezpieczeń ustanawianych przez 
Pożyczkobiorcę na rzecz KSWP w związku z zawieraną umową Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru oferty 
spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku.  
 
2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia 
wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających 
wydatkowanie środków. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy KSWP może 
zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o 90 dni, w tym biorąc pod uwagę charakter inwestycji 
(maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po wydłużeniu standardowego terminu 
nie może być dłuższa niż 270 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na 
jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, 
wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, wraz z odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym dokonanie zapłaty. Pożyczkodawca może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający 
wydatkowanie Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody,  
że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki.  
 
4. W przypadku dokonywania w ramach Inwestycji płatności w formie gotówkowej, płatności takie dokonywane są 
z poszanowaniem art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub aktu zastępującego.  
 
5. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do 
zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język 
polski, w przypadku istnienia wątpliwości co do treści tych dokumentów, powinna zostać przetłumaczona na język 
polski.  
 



 

 

 

III. Cesja wierzytelności i zabezpieczeń  
 
1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że Pożyczkodawca dokonał przelewu na rzecz Banku 
Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu zawartej przez Pożyczkobiorcę umowy 
pożyczki oraz ustanowionych przez niego zabezpieczeń.  
 
2. Przelew wierzytelności Pożyczkobiorcy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego dokonany został z tzw. 
warunkiem zawieszającym, tj. skutek prawny tego przelewu, wystąpi z chwilą zajścia okoliczności określonych  
w umowie zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o czym Pożyczkobiorca 
poinformowany zostanie przez Pożyczkodawcę lub przez Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze pisemnej.  
 
3. Zawiadomienie o którym mowa w pkt. 2 powyżej zawierało będzie informacje dotyczące w szczególności 
obowiązku spłaty przez Pożyczkobiorcę rat kapitałowych i odsetek wynikających z harmonogramu spłat jak  
i innych płatności wynikających z umowy pożyczki, na nowy rachunek wskazany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego.  
 
4. Bank Gospodarstwa Krajowego ma prawo do dokonania dalszych przelewów wymienionych powyżej 
wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na inny podmiot.  
 
IV. Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)  
 
1. W ramach Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej finansowane są inwestycje realizowane na terenie 
województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla 
projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.  
 
Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki:  
a) Komponent standardowy: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez 
MŚP;  
b) Komponent innowacyjny: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez 
MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa.  
 
2. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy 
Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.  
 
V. Wykluczenia z finansowania  
 
1. Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:  
1) finansowanie wydatków poniesionych przez Pożyczkobiorcę pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub 
zagranicznej;  
2) prefinansowanie wydatków, w części na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub 
pomocy zwrotnej  
3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już 
poniesione (tj. opłacone);  
4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;  
5) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy;  
6) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;  
7) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;  
8) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;  
9) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć 
bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego;  



 

 

 

10) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów 
tytoniowych;  
11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 
treści pornograficznych;  
12) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;  
13) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 
automatach o niskich wygranych;  
14) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;  
15) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;  
16) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;  
17) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska 
lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko.  
18) finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych rozumianych zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie  
z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, 
osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich 
został proces Strona 4 z 5 przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności 
lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji Inwestycji.  
 
VI. Ograniczenia w finansowaniu  
 
1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe 
jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.  
2. W ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki Standardowo – Innowacyjnej nie jest możliwe finansowanie 
kapitału obrotowego.  
3. W ramach komponentu standardowego Pożyczki Standardowo-Innowacyjnej finansowanie kapitału 
obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego 
jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie. 
4. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej 
więcej niż jedną Pożyczkę, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wszystkich Pożyczek udzielonych jednemu 
przedsiębiorstwu nie przekroczy 10% wartości przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej, przy 
czym wskazany 10-proc. limit nie obowiązuje przedsiębiorstwa, któremu udzielana jest tylko jedna Pożyczka.  
5. Środki Pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych  
i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł 
pomocy krajowej i zagranicznej.  
 
VII. Zasady odpłatności za udzielenie Pożyczki  
 
1. Pożyczka może być oprocentowana:  
1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy 
bazowej oraz 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 
komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez 
przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii 
wyznaczania współczynnika ryzyka. Stopa bazowa publikowana jest przez Komisję Europejską w dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i dostępna jest na stronie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html   
oraz  
https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php


 

 

 

2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, 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 oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Strona 5 z 5 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami). 
Oprocentowanie Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej 
obowiązywania i ustalane jest przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości jednej czwartej stopy bazowej 
dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest 
przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych  
i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w ppkt 1) powyżej, jednak nie większej niż w wysokości 3%  
w skali roku. 
 
2. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie 
pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.  
 
3. Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. 
Powyższe nie dotyczy prawa do ewentualnego nakładania na Pożyczkobiorcę obowiązku pokrycia faktycznych 
kosztów czynności windykacyjnych prowadzonych przez Pożyczkodawcę oraz kosztów innych niezbędnych 
działań Pożyczkodawcy spowodowanych nie wywiązywaniem się Pożyczkobiorcy z warunków umowy Pożyczki.  
 
 
 
……………………………………………… 
Podpis pożyczkodawcy  
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu: 
 
 
…………………………………………….. 
Podpis pożyczkobiorcy 


