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Załącznik 8 do wniosku o pożyczkę 

 

WNIOSEK O PARAMETRY POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI 
COVID19 

 
 

□ Wnioskuję o ustalenie oprocentowania Pożyczki na zasadach korzystniejszych niż rynkowe tj. 
maksymalnie przez okres pierwszych 6 miesięcy spłaty pożyczki równe 0%   
 
□ Wnioskuję o umożliwienie mojej Firmie przeznaczenia do 100% kwoty pożyczki również na 
utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, w tym wynagrodzenia (wraz z narzutami) pracowników 
oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne1 
 
UZASADNIENIE: 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - należy opisać z jakim problemami zetknęło się przedsiębiorstwo  w związku z 
pojawieniem się pandemii, np. zwolnienia pracowników (postojowe, wysłanie na urlop itp.); spadek liczby klientów, a w związku z tym znaczący 
spadek, przychodów obrotów; straty spowodowane nagromadzeniem zapasów (jeśli dotyczy), ponoszone koszty (jakie), nagły niedobór, brak 
płynności, konieczność ograniczenia zakupu produktów i towarów handlowych, ograniczenie działalności w następstwie COVID-19 ze względu na PKD 
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Należy opisać obecne potrzeby przedsiębiorstwa, wydatki na które Pożyczka będzie przeznaczona, aby osiągnąć założony cel tj. utrzymanie 
prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku finansowania wynagrodzeń niezbędne będzie załączenie listy płac z dokładnym określeniem 
pracowników i tytułów wynagrodzeń których finansowanie Pożyczką będzie dotyczyć 
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oświadczam, że w ramach wydatków na cel określony we Wniosku o pożyczkę oraz w niniejszym załączniku 
nie wystąpiło, nie występuje i nie wystąpi nakładanie się finansowania/dofinansowania uzyskanego z 
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskich, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii 
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, zgodnie z zakazem podwójnego 
finansowania wynikającym z odpowiednich przepisów i wytycznych unijnych i krajowych. Jestem związany/-a 
niniejszym oświadczeniem od momentu jego złożenia do końca mojego udziału w realizacji Operacji. 
 

Tym samym oświadczam, iż:  
• Nie pozyskałem/-am wsparcia z innych środków publicznych/europejskich na ten sam cel, który 
został określony w składanym przeze mnie Wniosku o pożyczkę oraz w niniejszym załączniku; 
• Inwestycja, którą planuje zrealizować ze środków udostępnionych w ramach Produktu Finansowego – 
Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu / Pożyczka Eksportowa* nie została dofinansowana z innych środków 
publicznych/europejskich; 

 
1 Dotyczy Pożyczki eksportowej 
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• Dowody księgowe potwierdzające wydatkowanie środków w ramach niniejszej inwestycji nie zostały  
i nie zostaną przedłożone do rozliczenia w ramach Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, 
środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;  
• Przedłożę oryginały dowodów księgowych będących przedmiotem rozliczenia w ramach uprzednio 
otrzymanych środków w ramach Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków  
i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; 
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                                                                                                                (data, pieczęć firmowa i czytelny podpis/-y Wnioskodawcy/ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dotyczy Pożyczki Eksportowej 


