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WYDZIAŁ EDUKACJI PROMOCJI I ROZWOJU
UZYSKANIE PORĘCZENIA Z TORUŃSKIEGO FUNDUSZU
PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
I.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o udzielenie poręczenia - wg. ustalonego wzoru,
2) Załaczniki:
• biznes plan,
• zgodę, obowiązującą od momentu złożenia wniosku, dla Funduszu i Urzędu Pracy na
przekazywanie przez instytucję finansującą informacji o bieżącej sytuacji prawnej i
ekonomiczno-finansowej oraz na przeprowadzenie, na każde żądanie Zarządu Funduszu, kontroli beneficjenta w zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz wykorzystania poręczonego kredytu, w tym również możliwości przeprowadzenia wizji
lokalnej,
• oświadczenie dotyczące proponowanych form zabezpieczenia ewentualnej wierzytelności Funduszu z tytułu realizacji za wnioskodawcę jego zobowiązania,
• pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem (rachunkami) bankowymi wnioskodawcy do wysokości kwoty należności Funduszu z tytułu wypłat i poniesionych kosztów
w związku z udzielonym poręczeniem,
• oświadczenie wnioskodawcy o akceptacji postanowień regulaminu,
• kosztorysy i stosowne zezwolenia w przypadku wydatków inwestycyjnych obejmujących koszty budowy i remonty,
• oświadczenie, wyrażające zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie
przez Fundusz danych osobowych wnioskodawcy w celach związanych z realizacją
wniosku, a także udostępnianie w/w danych osobom współpracującym z Funduszem w
celach wyżej opisanych,
• właściwe dokumenty rejestracyjne prowadzenia działalności,
• zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami wobec Skarbu Państwa, gminy i ZUS,
a w przypadku rolników zaświadczenie o opłatach podatku rolnego i składek KRUS,
• koncesje i stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
• potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

II.

Opłaty:

Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera jednorazową prowizję.

III.

Podstawa prawna:

1) Uchwała nr 11/2005 Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników TFPK Sp. z o. o. z dnia 21
października 2005 r.,
2) Uchwała nr XXVIII/191/05 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do "Toruńskiego Funduszu Poręczen Kredytowych"
Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

IV.

Jednostka odpowiedzialna:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
87-100 Toruń
tel. 56 611 86 97, 56 611 86 95
fax.56 611 86 97
e-mail: fundusz@tfpk.torun.pl
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 Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Toruniu.

VII. Uwagi:
Fundusz udziela poręczeń celem ułatwienia Wnioskodawcom dostępu do kredytów i pożyczek
oferowanych przez instytucje finansujące.
Fundusz może udzielać poręczeń wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym
następujące warunki:
• zarejestrowanym we właściwym sądzie rejestrowym lub organie ewidencyjnym,
• zatrudniającym nie więcej niż 250 pracowników,
• osiągającym roczny przychód netto nie przekraczający 40 mln EURO,
• prowadzącym lub koncentrującym działalność gospodarczą na terenie:
- Gminy Miasta Toruń,
- Powiatu Brodnickiego,
- Powiatu Rypińskiego,
• spełniającym warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2001 roku

w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców
(Dz. U. WE L 10 z dnia 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 lutego 2004 roku
(Dz. U. WE L 63 z dnia 28.02.2004).

Szczegółowe informacje na temat uzyskania poręczenia z Toruńskiego Funduszu poręczeń
Kredytowych można uzyskać pod wskazanymi adresami jednostek prowadzących oraz na
stronach internetowych: www.powiat.rypinski.lo.pl, www.tfpk.torun.pl .
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