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Pożyczki udzielane przez 
Regionalny Fundusz Pożyczkowy „POMERANUS” 
są współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA  

Europejski Fundusz 
Rozwoju  Regionalnego 

WNIOSEK O POŻYCZKĘ 

w ramach REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 

„POMERANUS” 
 
 

................... dnia .................... 
 
 
 

WNIOSKODAWCA: 
(nazwa firmy i forma prawna) 

 

(siedziba) 

 

(telefon, faks, e-mail) 
 

1. Prosimy o udzielenie pożyczki w wysokości:  zł. 

2. Pożyczka przeznaczona będzie na: 

 
 
 
 
 
3. Sposób i termin wypłaty pożyczki: 

 
 
4. Okres spłaty pożyczki (ilość rat, karencja w spłacie kapitału): 

 
 
5. Rodzaj i wartość proponowanego zabezpieczenia pożyczki: 

 
 
 
 
 
6. Wartość deklarowanego wkładu własnego i forma jego wniesienia:  

 
 
 
 
7. Dane rachunku na który ma zostać wypłacona pożyczka: 

 
 

(nazwa właściciela rachunku) 
 
 

(nazwa banku i numer rachunku) 

8. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz udzielone poręczenia:  
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9. Oświadczenia Wnioskodawcy:  

1. Oświadczam, że wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane 
zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z 
Regulaminem udzielania pożyczek w ramach projektu Regionalnego Funduszu 
Pożyczkowego „POMERANUS”. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych 
w niniejszym wniosku i załączanych do niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rozpatrywania i monitorowania pożyczki w ramach Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101poz 926 z późn. 
zmianami). 

3. Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku jestem mikro lub małym przedsiębiorcą w 
rozumieniu: 

a) do dnia 31 grudnia 2004r. – rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z 12 
stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do pomocy 
publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 10 z 13.01.2001(; 

b) od dnia 1 stycznia 2005r. – rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364/2004 z 25 
lutego 2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego 
jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 z 
28.02.2004). 

4. Oświadczam, że nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie 
znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania 
układowego z wierzycielami oraz nie jestem w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych 
Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z 01.10.2004). 

5. Oświadczam, iż posiadam zasoby zabezpieczające udział własny w realizację projektu 
opisanego we wniosku. 

 

 
       .................................................................... 
             (pieczęć i podpisy Wnioskodawcy) 

 

 

Data wpływu: ............................... 

Wniosek przyjął: .......................... 


