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PYTANIA

 
1. W oparciu o jakie zasady udzielane są pożyczki płynnościowe POIR, gdzie znajdę potrzebne informacje? 

 
Dokumentem regulującym przyznawanie pożyczek jest Regulamin Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju
Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR React-Eu - naciśnij, aby pobrać. 
W przypadku chęci skorzystania z pożyczki płynnościowej należy kierować się zapisami regulaminu. 
 

2. W jaki sposób można złożyć wniosek o przyznanie pożyczki?

     Nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który jest dostępny pod adresem:     
 wniosek.pożyczkaunijna.pl

3. Kto może się ubiegać o przyznanie pożyczki?
 
Warunki udzielania pożyczek zostały  dokłanie opisane w Regulaminie na str. 1-2 (art. 2). Warunki te odnoszą się m.in. do: 
a. posiadania statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
b. wykazania, że konsekwencje epidemii COVID-19 w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o
pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobni ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości;
c. wykazania, że najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiada na terenie danego woj. siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 - pamiętaj, że istnieje jeszcze szereg innych warunków, które znajdziesz w regulaminie. 
 

4.  Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby wniosek został przyjęty? 
 
Dokumenty wymagane do przyjęcia wniosku zostały przedstawione w Regulaminie na str. 5 (art. 2 ust. 26). Generator zawiera w sobie
wymagane tzw. "załączniki projektowe". Jednak, aby wniosek był kompletny, musisz dodatkowo załączyć dokumenty zgodnie z przyjętą
formą prowadzenia księgowości:
 

https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-POIR-REACT-EU-malopolska.pdf
https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-POIR-REACT-EU-malopolska.pdf
https://wniosek.xn--poyczkaunijna-44c.pl/
https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2020/10/Z-10a_PP02_regulamin-POIR-woj-%C5%9Bwi%C4%99tkrzyskie-i-podkarpackie-v2.pdf
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 księgi handlowe - sprawozdania finansowe za 2 ostatnie
zamknięte okresy obrachunkowe oraz
bilans i rachunek zysków i strat za okres
bieżący – dane nie starsze niż 3 miesiące,
poprzedzające datę złożenia wniosku,
 
zasady ogólne – księga przychodów i
rozchodów – podsumowanie zbiorcze
książki przychodów i rozchodów (w
rozbiciu na poszczególne miesiące) za 2
zamknięte okresy obrachunkowe oraz
okres bieżący – dane nie starsze niż 3 miesiące,
poprzedzające datę złożenia wniosku,
 
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych – ewidencja
przychodów za 2 ostatnie zamknięte
okresy obrachunkowe 
oraz okres bieżący – dane nie starsze niż 3 miesiące,
poprzedzające datę złożenia wniosku.
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5.  W jaki sposób przebiega ocena wniosków?

 
Wniosek jest oceniany w ramach niżej wskazanych etapów:
 
1. Ocena formalna;
2. Wstępna kwalifikacja wniosku, podczas której oceniane jest:
a. kryterium poziomu zabezpieczeń - sprawdź, jak ustalić wartość zabezpieczenia - naciśnij.
b. kryterium nadwyżki finansowej,
c. kryterium kapitałów własnych,
 
 - sprawdź opis 3 ww. kryteriów - naciśnij. 
 
Pamiętaj - brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych powoduje odrzucenie wniosku, z zastrzeżeniem wniosków o
pożyczkę w kwocie do 100.000 zł, które nie muszą spełniać kryterium poziomu zabezpieczeń.
 
3. Ocena merytoryczna;
4. Przygotowanie propozycji decyzji w sprawie udzielenia pożyczki;
5. Wyrażenie opinii przez komitet kredytowy w przedmiocie wniosku o pożyczkę;
6. Decyzja w sprawie udzielenia pożyczki podejęta przez Zarząd LFR w formie uchwały.
 

6. Kiedy będę mógł złożyć wniosek?
 
O terminie naboru wniosków poinformujemy na stronie www.pożyczkaunijna.pl. Przed rozpoczęciem naboru wniosków udostępnimi w
Generatorze możliwość przygotowania wniosku w wersji roboczej.
 

7.  O jaką kwotę pożyczki mogę się ubiegać?

      Wnioskowana kwota pożyczki powinna wynikać z faktycznego zapotrzebowania na środki służące utrzymaniu bieżącej działalności
przedsiębiorcy i zapewnieniu płynności finansowej, w tym związanego z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.  W
Regulaminie na str. 2-3 (art. 2. pkt. 6) zostały wskazane 3 kryteria spośród których należy wybrać jedno. Kryteria te wyznaczają maksymalną
kwotę o którą można się ubiegać.

https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Podstawy-wyceny-zabezpieczen.pdf
https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Wstepna-kwalifikacja-wniosku-opis-kryteriow.pdf
https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Wstepna-kwalifikacja-wniosku-opis-kryteriow.pdf
https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Wstepna-kwalifikacja-wniosku-opis-kryteriow.pdf
https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/wp-content/uploads/2022/02/Wstepna-kwalifikacja-wniosku-opis-kryteriow.pdf
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Dotychczas przyznane pożyczki płynnościowe, które kumulują się do wspólnego limitu wyznaczonego w oparciu o jedno z 3 kryteriów
zgodnie z treścią komunikatu - naciśnij.

Pamiętaj jednak, że poza maksymalną kwotą pożyczki wynikającą z ww. kryteriów, należy wziąć pod uwagę m.in:
1.

   2. Odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki zgodnie z kryterium poziomu zabezpieczeń wskazanym w pytaniu 3.

8.  Czy jeżeli staram się o udzielenie kolejnej pożyczki w ramach programu POIR, to mogę wybrać inne kryterium
maksymalnej wysokości pożyczki, niż wybrane w poprzedniej pożyczce?

     Tak, kolejny nabór pozwala na wybranie innego kryterium. Jednak niezależenie od wybranego kryterium (pozostawionego bez zmiany lub
zmienionego) dotychczas otrzymane i wnioskowane pożyczki wliczają się do jednego, wspólnego limitu.

Niedopuszczalne jest ustalanie górnego limitu kwoty pożyczek poprzez sumowanie kwot wyliczonych np. kryterium 1 (25% przychodów) i 2
(dwukrotność wynagrodzeń). Jeśli np. dany przedsiębiorca uzyskał maksymalną pożyczkę w oparciu o kryterium 1, a limit w oparciu o
kryterium 2 byłby wyższy, to możliwe jest uzyskanie kolejnej pożyczki jedynie na kwotę stanowiącą różnicę między limitem wynikającym z
kryterium 1 a limitem  z kryterium 2.

9. Kto powinien wypełnić oświadczenie majątkowe (oświadczenie dotyczy majątku i zobowiązań osobistych)?

Oświadczenie majątkowe wypełnia przedsiębiorca/y prowadzący działalność w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek:
cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej - każdy ze wspólników. W przypadku wymienionych osób, które pozostają w związku
małżeńskim i obowiązuje pomiędzy małżonkami ustrój wspólności majątkowej, oświadczenie majątkowe wypełnia również małżonek
przedsiębiorcy. 
Do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest również poręczyciel. 

10. Pliki o jakim rozmiarze i rozszerzeniach mogę załączyć do generatora?

Pojedynczy plik powinien być mniejszy niż 25 MB.  Generator przyjmuje pliki typu: pdf, jpeg, tiff.
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11. Czy otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku? 

 
Każdy wniosek przechodzi etap oceny formalnej oraz merytorycznej. 
Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne zostaje mu nadany nr zgodnie z kolejnością przyjęcia o czym zostaniesz poinformowany w
odrębnej korespondencji.

12. Kiedy dowiem się, czy pożyczka została przyznana?

Po przyjęciu wniosku i nadaniu numeru, zostaje on przydzielony jednemu z doradców, który będzie odpowiedzialny za kontakty z
Wnioskodawcą. Po wydaniu decyzji pożyczkowej skonktatktuje się z Tobą doradca w celu jej przekazania i omówienia warunków. 

13. Została mi przyznana pożyczka, co dalej?

Po informacji o przyznaniu pożyczki i akceptacji jej warunków, zaproponujemy datę podpisania umowy. Po podpisaniu umowy i
spełnieniu warunków uruchomienia pożyczki, zostanie ona przekazana na rachunek bankowy podany we wniosku. 
 
 


