
  

 

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki 

 
Karta Produktu Instrumentu Finansowego 

Mikropożyczka 9.3 
 

I. Opis Instrumentu Finansowego 
Mikropożyczka 9.3 (dalej: pożyczka) udzielana przez Pośrednika Finansowego1, ze środków 
udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy („MFF”) oraz wkładu własnego Pośrednika 
Finansowego, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Ostatecznego 
Odbiorcę. 

 
II. Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek 
1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może 

przekroczyć 96 000,00 zł. 
2. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie 

może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek 
kwoty Jednostkowej Pożyczki. 

3. Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej wynosi 6 miesięcy (z możliwością uelastycznienia wykorzystania okresu karencji 
spłaty, aby Pożyczkobiorca mógł go wykorzystywać niekoniecznie od początki realizacji 
przedsięwzięcia i w całości , nieprzerwanie), przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty 
Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa w pkt. 2.  

4. Wygaśnięcie lub częściowa spłata Jednostkowej Pożyczki przed końcem Okresu Budowy 
Portfela, nie uprawnia Pośrednika Finansowego do udzielenia kolejnej Jednostkowej Pożyczki 
ze środków zwróconych przez Ostatecznych Odbiorców. 

 
III. Obligatoryjne zasady dotyczące udzielania Jednostkowej Pożyczki 
1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po: 

 przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy, w tym ryzyka kredytowego 
standardowo stosowanej przez Pośrednika Finansowego; 

 ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika 
Finansowego. 

2. Udzielenie Jednostkowej Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Ostatecznego 
Odbiorcę dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, 
produktów finansowych lub ubezpieczeniowych) z Pośrednikiem Finansowym lub 
podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do Pośrednika Finansowego; powyższe 
nie dotyczy powszechnie występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez 
Pośrednika Finansowego zabezpieczeń ustanawianych przez Ostatecznego Odbiorcę na rzecz 
Pośrednika Finansowego w związku z zawieraną umową Jednostkowej Pożyczki, 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy 

                                                           
1 Pośrednikiem Finansowym na podstawie Umowy Operacyjnej jest Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65 w Biłgoraju 



  

 

ubezpieczeniowej” Ostateczny Odbiorca ma możliwość wyboru oferty spośród 
ubezpieczycieli dostępnych na rynku. 

3. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane 
w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek 
Ostatecznego Odbiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze 
względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków 
zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, 
w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty 
powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota Jednostkowej Pożyczki została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona. 

4. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu 
Odbiorcy wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej. 

 
IV. Zakres finansowania 
1. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności 

gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Mikropożyczki 9.3 na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej  

2. Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może 
stanowić do 100% jego wartości. 

 
V. Wykluczenia z finansowania 
W ramach instrumentu nie jest możliwe: 
1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, 

programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej 
lub zagranicznej; 

2. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji określonym w pkt. 
IV Zakres finansowania; 

3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni wdrożone; 

4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy; 
5. finansowanie inwestycji w ramach sektorów wykluczonych zgodnie z treścią 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 (Dz. Urz. UE L 352 
z 24.12.2013, str. 1), tj. 

a. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1); 

b. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową 
produktów rolnych; 

c. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących 
przypadkach: 

i.  kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 
produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych 
na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 



  

 

ii. (kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub 
w całości producentom podstawowym; 

d. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub 
państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

e. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 

 
VI. Ograniczenia w finansowaniu 
Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach 
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 
VII. Kwalifikowalni Ostateczni Odbiorcy 
1. Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku 30 lat i więcej  

pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie 
pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
a. osoby w wieku 50 lat i więcej, 
b. kobiety, 
c. osoby z niepełnosprawnościami, 
d. osoby długotrwale bezrobotne, 
e. osoby o niskich kwalifikacjach, 

2. Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili 
więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie 
należą do kategorii osób wskazanych w pkt 1 lit. c - e oraz w pkt 3 lit. a i c.  

3. Nie więcej niż 40% uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku 30 lat i więcej, 
należące do następujących grup: 
a. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),  
b. reemigranci,  
c. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,  
d. osoby ubogie pracujące,  
e. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów 

cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.   

4. W ramach kategorii osób wskazanych w pkt 3 lit. a – e łączna liczba osób pracujących nie 
może stanowić więcej niż 10% ogółu uczestników projektu.  

5. Ostateczni Odbiorcy ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełnić łącznie 
następujące kryteria: 
a. zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, 



  

 

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 osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
województwa lubelskiego, 

d. będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do 
CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się 
przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 
rehabilitacyjnego, 

e. nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

f. złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym 
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków 
oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie 
tych samych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej bądź 
też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 

6. Udzielenie Jednostkowej Pożyczki następuje po potwierdzeniu przez Pośrednika Finansowego 
spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 – 4  na moment przed złożeniem wniosku 
o udzielenie Jednostkowej Pożyczki oraz po potwierdzeniu, że wnioskodawca: 
a. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, 
b. nie jest wykluczony z możliwości otrzymania pomocy de minimis zgodnie z treścią 

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, 

c. nie znajduje 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.). 

 
VIII. Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Pożyczek 
1. Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom w swojej strukturze muszą 

zawierać zarówno wkład Programu udostępniony przez MFF oraz wkład własny Pośrednika 
Finansowego. 

2. Komponent pochodzący z wkładu Programu oprocentowany jest 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 2 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. (Dz.U. poz. 1073). 



  

 

3. Oprocentowanie komponentu Jednostkowej Pożyczki, pochodzącego z wkładu Programu, jest 
stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 0,20 stopy bazowej określonej oraz 
opublikowanej odpowiednio przez Komisję Europejską. 

4. Oprocentowanie komponentu Jednostkowej Pożyczki, pochodzącego z środków własnych 
Pośrednika Finansowego, ustalane jest według stosowanych przez niego zasad i nie może być 
większe aniżeli maksymalna stawka oprocentowania wskazana w biznesplanie. 

5. W przypadku nieutrzymania przez Ostatecznego Odbiorcę działalności gospodarczej przez 12 
miesięcy, traci on prawo do preferencyjnych warunków na jakich udzielone zostało mu 
finansowanie. Oznacza to, że Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu Jednostkowej 
Pożyczki na warunkach jakie otrzymałby gdyby Jednostkowa Pożyczka została przyznana na 
zasadach rynkowych. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiana warunków finansowania dotyczy 
całości okresu umowy z Pośrednikiem Finansowym, a nie wyłącznie okresu po zamknięciu 
(zawieszeniu) przez Ostatecznego Odbiorcę działalności gospodarczej. 

6. W przypadku, gdy działalność gospodarcza została zamknięta lub zawieszona po upływie 12 
miesięcy, Ostateczny Odbiorca spłaca pożyczkę na dotychczasowych warunkach. 

7. Pośrednik Finansowy ma obowiązek badania dopuszczalności pomocy de minimis udzielanej 
w ramach komponentu pochodzącego z wkładu Programu, zgłaszania faktu udzielenia takiej 
pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy 
de minimis do właściwej instytucji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i 
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz.U. 2014 poz. 
59 z późniejszymi zmianami). 

8.  Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich 
udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności 
windykacyjnych. 

 
Dodatkowe wyjaśnienia w zakresie rozumienia pojęć stosowanych w część VII Metryki Instrumentu 
Finansowego Mikropożyczka 9.3 

 
1. Przez osoby z niepełnosprawnościami należy rozumieć osoby niepełnosprawne 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).  

2. Przez osoby długotrwale bezrobotne należy rozumieć dorosłe (25 lat i więcej) osoby 
bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek 
uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. Przez osoby o niskich kwalifikacjach należy rozumieć osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. 
Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych 
EFS monitorowanych we wszystkich PI. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać 



  

 

raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego 
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj.:  

i. - programy w ramach poziomu ISCED 1 – wykształcenie podstawowe – ma na 
celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, 
pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz 
wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów 
wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, jak również przygotowania się do 
kształcenia średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez 
specjalizacji lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem 
przyjęcia na ten poziom kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie 
z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą mieć mniej 
niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

ii. - programy w ramach poziomu ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne – służy 
rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym 
w tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe 
życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. 
Programy nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w większym stopniu 
ukierunkowane na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do 
szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum 
rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1. Uczniowie przystępują do nauki 
na poziomie gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. Osoby 
przystępujące do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy 
ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze 
poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie 
wieku obowiązku szkolnego.  

iii. - programy w ramach poziomu ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne – ma 
na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia 
studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności 
istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z 
reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub 
mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

iv. - programy w ramach poziomu ISCED4 – wykształcenie policealne – ma na celu 
umożliwienie uczącym się zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na 
poziomie niższym od poziomu studiów wyższych. Programy na poziomie ISCED 4 - 
poziom policealny – są opracowane tak, aby zapewnić osobom, które ukończyły 
naukę na poziomie ISCED 3, zdobycie kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania 
nauki na studiach wyższych lub do podjęcia pracy, jeżeli kwalifikacje nabyte przez 
nich na poziomie ISCED 3 tego nie umożliwiają. Biorąc pod uwagę 
kompleksowość treści, programy na poziomie ISCED 4 nie mogą być uznawane za 
programy kształcenia wyższego, chociaż zdecydowanie odnoszą się do nauczania 
na poziomie policealnym. Ukończenie programu na poziomie ISCED 3 jest 
warunkiem przystąpienia do programów na poziomie ISCED 4. Programy 



  

 

nauczania na tym poziomie przygotowują do bezpośredniego wejścia na rynek 
pracy. Niektóre systemy edukacji oferują na tym poziomie programy ogólne.  

 
Ww. definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO): 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-
19_ISCED_EN.pdf 

4. Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające 
przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy 
i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę na terytorium Polski.  

5. Reemigranci – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany 
okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają 
na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują 
chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy 
zaliczani są również repatrianci.  

6. Repatriant – osoba, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.). 

7. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć 
zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) (ZUS). 

8. Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej 
(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba 
zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem 
transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu.  

9. Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej 
formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu 
lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 

 
 

 
-------------------------------------------- 
Podpis pośrednika finansowego 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu: 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Podpis pożyczkobiorcy  


