Załącznik nr 3 do aneksu nr 10
Załącznik nr 1c
do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR nr 2/PLG-FG POIR/2017

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTU
objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Pełna nazwa Wnioskodawcy:

2. Adres siedziby

3. Kod pocztowy:

4. Województwo

5. Telefon stacjonarny:

6. Telefon komórkowy:

8. Numer KRS

9. REGON

7. Adres e-mail:

II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ DOPŁATY:
1. Wnioskuję/my o dopłatę do oprocentowania kredytu, objętego gwarancją w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej FG POIR, w kwocie …………. zł, stanowiącą dofinansowanie zapłaconej kwoty odsetek naliczonych
od kwoty kredytu udzielonego przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(nazwa i adres Banku Kredytującego)
w kwocie ……………… zł, na okres od dnia ……….. do dnia …………, z przeznaczeniem na1
a) ..finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego według planu projektu inwestycyjnego
złożonego wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR2
b) ..finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu3.
c)...finansowanie bieżącej działalności gospodarczej4
2. W dniu ……..…. kredyt, o którym mowa w pkt 1, został objęty gwarancją w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej FG POIR do dnia ………. w wysokości stanowiącej ......... % kwoty kredytu, tj. w kwocie
........................ zł.
3. Wnioskuję/my o przekazanie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty dopłaty do
oprocentowania kredytu przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony
w Banku Kredytującym* :
nr rachunku: ......................................................................................................................................................
4. Przyjmuję do wiadomości, że wskazana w niniejszym wniosku kwota dopłaty do oprocentowania kredytu
będzie podlegać weryfikacji podczas dokonywanej oceny wniosku w BGK i w związku z tym może ulec zmianie,
np. z powodu skorygowania błędów rachunkowych lub po weryfikacji limitu dostępnej pomocy de minimis dla
klienta, oraz że w przypadku dokonania zmiany w kwocie dopłaty do oprocentowania kredytu, BGK
dodatkowo wskaże, w informacji o przyznaniu dopłaty, powód zmiany kwoty dopłaty w stosunku do kwoty
wskazanej w niniejszym wniosku.
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Niepotrzebne skreślić
Dotyczy kredytu z gwarancją w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
3
Dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego w formie pomocy de minimis
4 Dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19
2

5. Przyjmuję do wiadomości, że informacja o otrzymaniu/nieotrzymaniu/udostępnieniu/nieudostępnieniu
dopłaty oraz zaświadczenie o pomocy de minimis będą przekazywane przez BGK za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej ze skutkiem doręczenia w/w
informacji/dokumentów, a w przypadku braku możliwości przekazania w ten sposób z przyczyn niezależnych
od Banku Gospodarstwa Krajowego – będą przekazywane w formie pisemnej (papierowej) na adres wskazany
powyżej.
Oświadczenia Wnioskodawcy:
1. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez BGK
wnioskowanej dopłaty do oprocentowania kredytu, określonymi w Warunkach uzyskania w Banku
Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu oraz dopłaty do oprocentowania kredytu objętego
gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR, oraz że akceptujemy te zasady.
2. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.) oraz, że wobec mnie/nas (Wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu, o którym mowa w art.
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) lub zakazu,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358).
3. Oświadczam/y że projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej FG POIR został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego złożonym wraz
z wnioskiem o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR5.
4. Oświadczam/y że kredyt objęty gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR w kwocie
stanowiącej podstawę do wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu został wykorzystany6:
a) na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego
złożonym wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
b) zgodnie z celem określonym w umowie kredytu
c) na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej
5. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady
Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w BGK.
6. Oświadczam/y, że:
1) W roku podatkowym, w którym ubiegam/y się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych otrzymałem/liśmy pomoc de minimis w następujących wysokościach:** ***
NIP
beneficjenta pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy de
minimis

Podmiot
udzielający
pomocy

Wartość
pomocy de
minimis w PLN

Wartość
pomocy de
minimis w EUR

Razem

Nieuzupełnienie tabeli jest równoważne ze złożeniem oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
2) Odsetki od kredytu objęte dopłatą do oprocentowania kredytu nie zostały ani nie będą dofinansowane
w ramach innego wsparcia pochodzącego ze środków UE;
3) Odsetki od kredytu objęte dopłatą do oprocentowania kredytu stanowią koszty kwalifikowalne
przedsięwzięć wymienionych w części D załącznika do wniosku, przy czym wsparcie na te koszty nie zostało
udzielone ze środków UE i nie spowodowało przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy.
Nieuzupełnienie tabeli w części D załącznika do wniosku jest równoważne ze złożeniem oświadczenia o tym, że
odsetki objęte dopłatą do oprocentowania kredytu nie stanowią kosztów kwalifikowalnych żadnych przedsięwzięć
objętych pomocą;
4) Nie ciąży na mnie/nas (Wnioskodawcy) obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
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Dotyczy gwarancji w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej
Niepotrzebne skreślić
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5) Jest mi/nam (Wnioskodawcy) znana treść art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), stanowiącego, że za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39 tej ustawy, oraz za
utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości
równowartości 10 000 euro;
6) Jestem/jesteśmy świadomy/i, że w razie przekroczenia limitu pomocy de minimis lub przeznaczenia kwoty
pomocy na działalność wykluczoną 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, pomoc traktowana jest jako pomoc nielegalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami, o których
mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7) Informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/
jesteśmy świadomy/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne;
8) W przypadku stwierdzenia, że oświadczenie złożone w niniejszym wniosku potwierdzające spełnienie
warunków uprawniających do otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu jest niezgodne ze stanem
faktycznym, zobowiązuję/zobowiązujemy się do zwrotu BGK kwoty środków wypłaconych tytułem tej
dopłaty wraz z odsetkami naliczanymi od dnia wypłaty środków w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
7. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i, że dane osobowe zamieszczone w niniejszym wniosku
będą przetwarzane przez BGK w celu udzielenia dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 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 (rozporządzenie RODO), jako
niezbędne do udzielenia tej dopłaty oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń o zwrot
dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez BGK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów,
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO.****
8. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez BGK informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku, stanowiących
dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO, w celu przeprowadzania badań
ewaluacyjnych dotyczących dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Powyższa zgoda została
udzielona dobrowolnie.****
9. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o przysługującym, na podstawie rozporządzenia RODO,
prawie dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o celach
ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie Banku Kredytującego oraz siedzibie Banku
Gospodarstwa Krajowego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 7), będącego administratorem tych danych.****
10. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o przysługującym, na podstawie rozporządzenia RODO,
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.****
11. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
rozporządzenia RODO.****)
12. Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389, z późn. zm.) upoważniam BGK do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) do biur informacji gospodarczej o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.****
13. Wyrażam/y zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez BGK, dotyczących dopłaty
do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
FG POIR oraz zgodę na przekazywanie moich/naszych (Wnioskodawcy) danych kontaktowych będących
w posiadaniu Banku Kredytującego do BGK.
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Do wiadomości Wnioskodawcy:
1. BGK informuje o możliwości przekazania, na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.), danych Wnioskodawcy do systemu Bankowy
Rejestr (dalej: system BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich – Biuro Obsługi
Klienta, Warszawa, ul. Postępu 17A. BGK informuje, że dane gromadzone w systemie BR w celu
bezpieczeństwa systemu bankowego i ochrony depozytów bankowych mogą być udostępnione:
1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 389,
z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur opartych na upoważnieniu osoby, której dane dotyczą
i w zakresie określonym w tym upoważnieniu;
2) bankom – w zakresie, w jakim dane te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa
w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
3) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
4) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - w zakresie, w jakim dane te są
niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 7 i 8 Oświadczenia Wnioskodawcy, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
2) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3) Komisja Nadzoru Finansowego;
4) biura informacji gospodarczej;
5) banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu BGK na podstawie zawartej
z BGK umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).****
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 7 i 8
Oświadczenia Wnioskodawcy celów przetwarzania, tj.:
1) w zakresie udzielenia dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, przez okres do czasu
zakończenia realizacji niniejszego wniosku, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
2) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności
bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez BGK;
3) w zakresie badań ewaluacyjnych, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie
przetwarzanie.****
4. Informujemy, że w BGK powołany został inspektor ochrony danych. Adres poczty elektronicznej do kontaktu
z inspektorem to: iod@bgk.pl. Z inspektorem można skontaktować się także z wykorzystaniem formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.bgk.pl. ****

……………………..,
(miejscowość)

……………………
(data)

……………………….…..
(pieczęć firmowa)

……………………………………..…………
(podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy)

Informacja dotycząca złożenia niniejszego wniosku w Banku Kredytującym:

……………………..,
(miejscowość)

……………………
(data)

……………….……………………….….…
(nazwa Banku Kredytującego)

……………………………………………………………..…………
(podpis osoby upoważnionej,
przyjmującej wniosek)
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--------------------------------* W przypadku płatności w transzach należy podać numer rachunku pomocniczego Wnioskodawcy.
** Dotyczy również pomocy otrzymanej przez podmioty powiązane, uznawane za jedno przedsiębiorstwo zgodnie z definicją ”jednego przedsiębiorstwa”
określoną 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 przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek
połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot, przy obliczaniu otrzymanej już pomocy de minimis, należy uwzględnić pomoc de
minimis otrzymaną przez łączące się podmioty lub przejęty podmiot. W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie
dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już
przez Kredytobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Kredytobiorca z niej skorzystał,
tzn. o ile to Kredytobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki podział (przypisanie działalności)
jest niemożliwy przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Kredytobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do
wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.
**** Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności lub spółki cywilnej.
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