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WYDZIAŁ EDUKACJI PROMOCJI I ROZWOJU
UZYSKANIE POŻYCZKI Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO
FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP Z O. O.
I.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek pożyczkowy - wg. ustalonego wzoru,
2) Załączniki:
• Biznes plan,
• Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy,
• Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego lub inny dokument określający status prawny przedsiębiorcy
w przypadku podmiotów nieujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
• Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON,
• Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych oraz osób uprawnionych do zawarcia
umowy) oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• Aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z należnościami z tytułu podatków oraz należności wobec ZUS,
• Poświadczenia oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy (bilans za ostatnie dwa lata poprzedzające rok składania wniosku; jeżeli działa krócej - to za okres działalności; dla firm
nie sporządzających bilansu - kopia odpowiednio PIT/CIT, w zależności od rodzaju
opodatkowania),
• Inne dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową przedsiębiorcy: opinię
z banku prowadzącego rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z banku lub instytucji finansującej o wysokości zadłużenia i terminowości spłat oraz sposobu zabezpieczenia zadłużenia – dotyczy osób które mają zadłużenie z tytułu pożyczki lub kredytu,
• Inne dokumenty i informacje przedstawiane na żądanie K-PFP sp. z o.o. po wstępnej analizie dokumentacji.

II.

Opłaty:

1) Oprocentowanie w stosunku rocznym - 6,24%
2) Prowizja od udzielonej pożyczki:
• na cele inwestycyjne - 1,5%

•
•
•

na cele obrotowe - 2,5%
na cele związane z ochroną środowiska - 1%
na cele związane z budową społeczeństwa informacyjnego - 1%

III.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 1/2005 Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie regulaminu udzielania pożyczek z dnia 1 marca 2005 r. ze
zm.

IV.

Jednostka odpowiedzialna:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 26, pok. 303
tel. 056 62 271 62
Jednostka Lokalna - informacja i promocja
Wydział Edukacji Promocji i Rozwoju
ul. Dworcowa 9, Pokój nr 1, tel. 054 280 39 22
e-mail: epir@powiat.rypinski.lo.pl

V.

Terminy załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni.

VI.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. w
Toruniu.

VII. Uwagi:
Beneficjentami pożyczek mogą być jedynie mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy,
którzy:
• złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
• mają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. W
przypadku udzielania pożyczki nowoutworzonemu przedsiębiorcy funkcjonującemu na
rynku krócej niż np. 6 miesięcy, K-PFP sp. z o.o. może uzależnić przyznawanie pożyczki
od spełnienia dodatkowych warunków,
• nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe,
• nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
• zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel,
• techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wynikające z przedstawionych biznes planów rokują ich terminowe wykonanie,

•
•

zapewnią udział środków własnych na poziomie minimum 20 % ogólnej kwoty realizowanego przedsięwzięcia, w przypadku pożyczki na cele inwestycyjne,
wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego można uzyskać pod wskazanymi adresami jednostek prowadzących oraz na
stronach internetowych: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl,www.bip.powiat.rypinski.lo.pl
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