PLAN ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
Wnioskodawca oświadcza, że transakcja o charakterze obrotowym* lub inwestycyjnym**, zwana dalej „kredytem”,
zabezpieczona poręczeniem udzielonym przez POLFUND FPK S.A. w Szczecinie (Fundusz) objętym reporęczeniem
finansowanym ze środków pochodzących z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, przeznaczona jest na finansowanie kapitału obrotowego i/lub inwestycji,
i przyczyni się do:

obszar

czy planowany
jest rozwój?

wzrostu sprzedaży produktów / usług

□TAK / □NIE

wprowadzenia do oferty firmy nowego
lub dodatkowego produktu/usługi

□TAK / □NIE

udoskonalenia, ulepszenia
dotychczasowego produktu/usługi

□TAK / □NIE

rozszerzenia skali i zasięgu działania
firmy

□TAK / □NIE

zapewnienia stałej bazy kapitału
obrotowego

□TAK / □NIE

zwiększenia majątku firmy

□TAK / □NIE

poprawy konkurencyjności firmy na
rynku lokalnym/ regionalnym

□TAK / □NIE

Wartość na koniec roku
poprzedzającego termin
zaciągnięcia
wnioskowanego
kredytu1

Wartość na koniec roku,
w którym przypada
spłata wnioskowanego
kredytu

Opis wpływu kredytu na rozwój przedsiębiorstwa w odniesieniu do poszczególnych aspektów funkcjonowania
przedsiębiorstwa, np. produktu/usługi/towaru, w tym jakości, odbiorców, konkurentów, stosowanych cen,
dystrybucji , promocji

1

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż 12 miesięcy (start-up) może to być wartość początkowa.
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Wnioskodawca oświadcza, że:
1) środki z kredytu zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrywanie wydatków (bez: VAT, zobowiązań
publiczno-prawnych, należności z tytułu sprzedaży detalicznej i bez celów konsumpcyjnych), związanych z
działaniami przedsiębiorcy MŚP po uruchomieniu przedmiotowego kredytu, stymulującymi jego rozwój,
2) kredyt zostanie udzielony w ramach nowej umowy kredytowej, nie będzie przeznaczony na spłatę/
refinansowanie innego kredytu, nie jest kontynuacją kredytu uprzednio uruchomionego i przedmiotem
odnowienia na kolejny okres,
3) w ramach poręczanego kredytu nie nastąpi nakładanie się dofinansowania przyznawanego z Funduszy
Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
4) zobowiązuje się na każde wezwanie Funduszu do udokumentowania realizacji przeznaczenia kredytu
objętego wnioskowanym poręczeniem, zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Planie.

……………………………………….

…………………………………………………

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

*Transakcja o charakterze obrotowym: kredyt obrotowy, w tym kredyt w rachunku bieżącym, kredyt
odnawialny, kredyt obrotowy nieodnawialny, limit obrotowy przyznawany na podstawie generalnej umowy
ramowej, pożyczka o charakterze obrotowym, gwarancja bankowa
**Transakcja o charakterze inwestycyjnym: kredyt inwestycyjny, leasing operacyjny i finansowy, gwarancja
bankowa, pożyczka o charakterze inwestycyjnym
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