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Karta produktu – Linia finansowa II 

Parametry produktu 

Parametr Charakterystyka parametru 

Okres naboru 
Ciągły – od dnia następującego po dniu zamieszczenia Oferty i warunków wsparcia na stronie internetowej WFR do momentu opublikowania 

na tej stronie informacji o zakończeniu naboru lub zawieszeniu naboru. 

Charakter finansowania Linia finansowa II– produkt pożyczkowy dla Pośredników Finansowych (PF) na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego. 

Przeznaczenie finansowania  

Zwiększenie potencjału finansowego PF w zakresie wspierania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego za pomocą Instrumentów 

finansowych w ramach systemu realizacji EFSI (tj. w celu zawierania Umów Pośrednika II stopnia z Ostatecznymi Odbiorcami).  

PF, który ubiega się o realizację zamówienia i/lub podpisze/podpisał z zamawiającym Umowę zamówienia publicznego, ma obowiązek 

wydatkować środki Linii finansowej II z WFR (wraz ze środkami EFSI i środkami własnymi) na wspieranie MŚP, a więc grupą docelową produktu 

(Ostatecznymi Odbiorcami) są MŚP z województwa wielkopolskiego. 

Projekt musi być powiązany z danym Zamówieniem publicznym (należy wskazać nazwę zamówienia publicznego we Wniosku o udzielenie Linii 

finansowej II). Pośrednik Finansowy na etapie ubiegania się o Linię finansową II jest zobowiązany przedstawić WFR Dokumentację przetargową 

lub już zawartą Umowę zamówienia publicznego. Środki Linii finansowej II udostępnione w ramach Umowy Pośrednika I stopnia mogą być 

wykorzystane wyłącznie jako Wkład Własny Pośrednika Finansowego do Instrumentów finansowych wspierających rozwój MŚP z województwa 

wielkopolskiego w ramach systemu realizacji EFSI (określony w Dokumentacji przetargowej lub Umowie zamówienia publicznego). 

Mechanizm finansowania 

dla Ostatecznego Odbiorcy 

(MŚP) 

Środki Linii finansowej II będą wypłacane/angażowane na rzecz MŚP łącznie z wkładem pochodzącym ze środków EFSI (chyba, że Dokumentacja 
przetargowa lub Umowa zamówienia publicznego określa inaczej) i wraz ze środkami własnymi PF.  
 
PF jest zobowiązany do korzystania ze środków Linii finansowej II wyłącznie w odniesieniu do nowo zawieranych Umów Pośrednika II stopnia 

(tj. PF może wykorzystywać środki Linii finansowej II do Umów Pośrednika II stopnia zawieranych po podpisaniu Umowy Pośrednika I stopnia , 

przy czym przekazanie środków Ostatecznemu Odbiorcy może nastąpić wyłącznie po przekazaniu I transzy środków Linii finansowej II).  
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Parametr Charakterystyka parametru 

Parametry, warunki 

i zasady wsparcia 

udzielanego MŚP przez PF 

(Ostatecznym Odbiorcom)  

Zgodnie z parametrami określonymi w przedłożonej WFR przez PF Dokumentacji przetargowej i/lub Umowie zamówienia publicznego. 

W przypadku udzielania przez PF wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na warunkach korzystniejszych niż rynkowe z udziałem środków 
Linii finansowej II, środki muszą być bezwarunkowo udostępniane łącznie z wkładem pochodzącym ze środków EFSI. Podstawą do udzielania 
pomocy publicznej dla Ostatecznego Odbiorcy przez PF jest program pomocowy przyjęty dla środków EFSI.  

Wszystkie ograniczenia i wykluczenia w zakresie wspierania Ostatecznych Odbiorców, określone w Dokumentacji przetargowej lub Umowie 
zamówienia publicznego dla środków EFSI obowiązują również dla środków Linii finansowej II. 

Kwalifikowalni PF 
Pośrednik Finansowy ubiegający się o finansowanie w ramach Linii finansowej II musi spełniać warunki określone w Regulaminie naboru – 

produkt Linia finansowa II.  

Cele finansowania 

We Wniosku o udzielenie Linii finansowej II PF jest zobowiązany wskazać jeden z poniżej wymienionych celów: 

a) umożliwienie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej PF, a następnie uzupełnienie wkładu własnego PF 
do Instrumentu finansowego na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego w przypadku zawarcia Umowy zamówienia 
publicznego, 

b) uzupełnienie wkładu własnego PF do Instrumentu finansowego na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego – dotyczy już 
zawartej Umowy zamówienia publicznego.   

Mechanizm finansowania 

dla PF (w tym 

transzowanie) 

Wartość udzielonej Linii finansowej II nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości Wkładu Własnego PF, deklarowanego w ofercie składanej 
przez PF w postępowaniu przetargowym / określonego w Umowie zamówienia publicznego. 
 
Środki Linii finansowej II są wypłacane w transzach. Wypłata poszczególnych transz następuje po spełnieniu warunków opisanych w Umowie 
Pośrednika I stopnia. 
 

1) Mechanizm finansowania w przypadku ubiegania się PF o realizację Zamówienia publicznego: 
Możliwość uzyskania środków I transzy Linii finansowej II tylko do wysokości pozwalającej na spełnianie minimalnego warunku udziału 

w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF.WFR w ramach produktu Linia finansowa II nie ingeruje w treść oferty składanej przez PF  

w postępowaniu przetargowym ani nie wpływa na treść tej oferty. Środki I transzy Linii finansowej II przekazywane są po zawarciu Umowy 

Pośrednika I stopnia na Rachunek powierniczy Pośrednika Finansowego (powiązany wyłącznie z tą Umową Pośrednika I stopnia), utworzony 

w Banku Gospodarstwa Krajowego (dla zapewnienia możliwości uzyskania przez Pośrednika Finansowego informacji potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych na potrzeby ubiegania się o realizację Zamówienia publicznego). 
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Parametr Charakterystyka parametru 

2) Mechanizm finansowania w przypadku zawartej przez PF Umowy zamówienia publicznego: 
Możliwość uzyskania środków od WFR w wysokości maksymalnie 90% całkowitej wartości Wkładu Własnego PF, określonego w Umowie 

zamówienia publicznego (w przypadku ww. celu b) – pozostałego do zaangażowania na dzień zawarcia Umowy Pośrednika I stopnia).  

W sytuacji, gdy PF ubiegał się o udzielenie Linii finansowej II na realizację ww. celu a), środki I transzy Linii finansowej II, po zawarciu Umowy 

zamówienia publicznego oraz spełnieniu warunków Umowy Pośrednika I stopnia, są przelewane z Rachunku powierniczego na Rachunek własny 

PF do uruchomienia środków. 

Środki II transzy i kolejnych transz w przypadku realizacji przez PF ww. celu a), a w przypadku realizacji przez PF ww. celu b) – środki każdej 

transzy Linii finansowej II, są wypłacane: 

− po przedłożeniu przez PF informacji od zamawiającego o zatwierdzeniu wniosku tego PF o wypłatę transzy ze środków EFSI i/lub 
przedłożeniu dokumentu potwierdzającego uzyskanie środków z tej transzy (jeśli dotyczy); 

− w wysokości równej maksymalnie 90% pozostałego do zaangażowania przez PF Wkładu Własnego w ramach danego etapu realizacji 
Umowy zamówienia publicznego; 

− po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w Umowie Pośrednika I stopnia koniecznych do spełnienia w celu dokonania 
wypłaty poszczególnych transz Linii finansowej II;  

− na Rachunek własny PF do uruchomienia środków. 

Wartość Linii finansowej II  Do 50 mln zł, z zachowaniem zasad opisanych dla Mechanizmu finansowania dla PF.  

Okres budowy portfela 

i okres wygaszania portfela 

Zgodnie z parametrami określonymi w przedłożonej WFR przez PF Dokumentacji przetargowej i/lub Umowie zamówienia publicznego. 

Sprawozdawczość PF PF jest zobowiązany do realizacji obowiązków sprawozdawczych na zasadach opisanych w Umowie Pośrednika I stopnia. 

Szkodowość PF na środkach 

Linii finansowej II  

0,00%.  

W sytuacji, gdy w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Pośrednika I stopnia jakiekolwiek należności względem WFR związane ze środkami 

Linii finansowej II pozostają niespłacone – PF jest zobowiązany do zwrotu tych środków na rzecz WFR ze środków własnych do ostatecznego 

terminu wyznaczonego na spłatę zobowiązań względem WFR.  
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Parametr Charakterystyka parametru 

Maksymalny Okres karencji 

w spłacie kapitału  

Do zakończenia Okresu Budowy Portfela. 

Częstotliwość oraz model 

spłaty rat 

Raty kapitałowo-odsetkowe równe lub malejące; częstotliwość spłaty – miesięcznie. 

Zasady odpłatności PF 

względem WFR  

Oprocentowanie: 

a) 1% w skali roku, tj. 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;  

b) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży usta lonej  
w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 
2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). 

Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. preferencyjnych możliwe jest jedynie w ramach pomocy de minimis.  

W przypadku przekroczenia przez PF dopuszczalnego limitu wsparcia de minimis Linia finansowa II będzie udzielana na warunkach rynkowych.  

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania Linii finansowej II, a jego wysokość jest ustalana na dzień zawarcia Umowy 

Pośrednika I stopnia.  

Opłaty za obsługę Linii 

finansowej II 

Opłaty za czynności dotyczące obsługi Linii finansowej II oraz windykacji – zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, obowiązującą na dzień dokonania 

czynności.   

Wykluczenia z finansowania Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru – produkt Linia finansowa II. 

Zabezpieczenie 

Minimum 100% wartości Linii finansowej II. 
Obligatoryjne formy zabezpieczenia: 

a) weksel in blanco PF wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”, 
b) pełnomocnictwo do Rachunku własnego PF do uruchomienia środków, 
c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego  

w formie aktu notarialnego. 
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Parametr Charakterystyka parametru 

Dodatkowe, akceptowalne przez WFR formy zabezpieczenia Linii finansowej II stanowią m.in.: 

− gwarancja bankowa, 

− gwarancja ubezpieczeniowa, 

− poręczenie, 

− hipoteka, 

− poręczenie wekslowe,  

− gwarancja Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego, 

− przystąpienie do długu, 

− zastaw rejestrowy, 

− przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

− kaucja, 

− blokada środków na rachunku bankowym, 

− inne. 

Wymienione powyżej formy zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie. 

WFR może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.  

Ostateczne warunki produktu Linia finansowa II każdorazowo zostaną określone w Umowie Pośrednika I stopnia. 

 


