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Załącznik nr 16b do  

Zasad udzielania kredytów ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa 

 
 

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU INWESTYCYJNYM  
- DOTYCZY WNIOSKÓW O KREDYTY PROFILOWANE DLA MŚP ZE ŚRODKÓW 

DOFINANSOWANYCH Z EFRR I BUDŻETU PAŃSTWA 
1 

 

ZAŁĄCZNIK  DO WNIOSKU NR  z dnia 

Pełna nazwa podmiotu  

 
 
 

 
1. Nazwa inwestycji 

 
 
 
 

 
2. Opis inwestycji  (opis nakładów na aktywa trwałe/finansowe lub wartości niematerialne i prawne) 

 
 

 
3. Przeznaczenie finansowania (Cele inwestycji ) 

W ramach Kredytu Profilowanego finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne Wnioskodawcy, realizowane 

na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: 

  Cel  1.  Istotne poszerzenie rynków zbytu 

 

 

 

 

  Cel 2. Poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości 

 

 

 

 Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z: 

 zmianą procesu produkcyjnego  

 zmianą sposobu świadczenia usług 

 zakupem maszyn i sprzętu 

 rozbudową zaplecza 

 inne (prosimy wymienić)……………………………………………………………………………………………… 
 

W ramach Kredytu Profilowanego finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne Wnioskodawcy, 

realizowane na terenie województwa pomorskiego: 

  Cel  3.  Poprawa efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno- 

komunikacyjnych (TIK) lub 

 

 

 

 

  Cel 4. Redukcja wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów 

produkcyjnych 

 

 

 

  Ww. cel realizowany jest m.in. 

 dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, 

 przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego. 

 inne (prosimy wymienić)……………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1 Nie dotyczy wniosków z biznesplanem zawierającym poniższe informacje. 
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Oświadczam, iż w ramach kredytu inwestycyjnego nie zostaną: 

1) finansowane wydatki pokryte uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i 

instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; 

2) prefinansowane wydatki, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej; 

3) refinansowane inwestycje, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni wdrożone; 

4) refinansowane jakiekolwiek pożyczki, kredyty lub raty leasingowe; 

5) dokonane spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Wnioskodawcy; 

6) finansowane kapitały obrotowe; 

7) finansowane wydatki niezwiązane bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym  

powyżej;  

8) finansowane kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć 

bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9) finansowane działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez 

producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;  

10) finansowane działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 

napojów alkoholowych; 

11) finansowane działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 

treści pornograficznych; 

12) finansowane działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 

13) finansowane działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych; 

14) finansowane działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 

15) finansowane likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych; 

16) finansowane inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań 

wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 

17) finansowane inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane  

z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko; 

18) finansowane inwestycje w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji 

zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy) 

świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci 

pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki 

zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w 

okresie realizacji Inwestycji. 

 
4. Szczegółowy opis realizacji celu inwestycji wskazanego w pkt. 3 – Przeznaczenie finansowania 
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5. Preferencje zgodnie z Kartą Produktu Pożyczka Profilowana (wypełnia klient, który wnioskuje o 
kredyt oprocentowany na warunkach korzystniejszych niż rynkowe) 

Wnioskodawca w ramach kredytowanego przedsięwzięcia rozwojowego deklaruje:  
 

 realizację preferencji w zakresie inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub eksportu,  

 
 w ramach Celu 3. lub Celu 4. realizację preferencji w zakresie inwestycji wpisującej się w obszary 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

 
6. Szczegółowy opis (uzasadnienie) realizacji preferencji o której mowa w pkt. 5 – Preferencje 

 

 
7. Lokalizacja inwestycji (dokładny adres- na terenie województwa pomorskiego) 

 
 
 
 
 

8. Uzasadnienie realizacji inwestycji, ocena opłacalności nakładów i ich wpływ na prowadzoną 
działalność 

 
 
 
 
 

 
9. Nakłady inwestycyjne i struktura ich finansowania 

Całkowity koszt projektu - wartość brutto z uwzględnieniem VAT                          ………. tys. PLN 

Całkowity koszt projektu - wartość netto (bez VAT)
2
                          ………. tys. PLN 

W tym udział środków własnych zaangażowanych w przedsięwzięcie ………. tys. PLN, tj. ………. % 

 
10. Okres realizacji inwestycji 

Termin rozpoczęcia  

Planowany termin zakończenia  

Planowany termin osiągnięcia docelowych zdolności produkcyjnych  

                                                           
2 Dotyczy klientów będących płatnikami podatku VAT. 
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11. Harmonogram realizacji i finansowania nakładów inwestycyjnych z podziałem na etapy realizacji i 
terminy ich zakończenia 

 

 
 
 

12. Budżet inwestycji (struktura, podział na lata) w tys. PLN (należy podawać w wartościach 
brutto/netto w zależności od ujęcia wartości inwestycji w pkt 7). 
Poniższa tabela wymagana w przypadku braku kosztorysu lub biznesplanu zwierających budżet 
inwestycji. 

Wyszczególnienie Rok: ……… Rok: ……… Rok: ……… 
Następne 
lata:   
…………. 

1) Wydatki przedinwestycyjne     

2) Budynki i budowle     

3) Maszyny i urządzenia     

4) Koszty montażu      

5) Patenty i licencje     

6) Konsultacje i szkolenia      

7) Transport     

8) Ubezpieczenia     

9) Cła i podatki     

10) Inne     

11) Rezerwy na nieprzewidziane 
wydatki 

    

KOSZT CAŁKOWITY (1:11)     

 

13. Źródła finansowania inwestycji  

Wyszczególnienie Razem 
Rok: ……… Rok: ……… 

Następne 
lata:   

…………. 

Kwota Kwota Kwota 

1) Środki własne     

2) Pożyczki     

3) Kredyty     

4) Inne zobowiązania     
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14. Stopień zaawansowania inwestycji na dzień złożenia wniosku 

 

 

15. Charakterystyka wykonawcy inwestycji 

 

 
 
Oświadczam, że finansując przedmiot kredytowania nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego 
z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł 
pomocy krajowej i zagranicznej. 
 
 
Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.), że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i zgodne 
ze stanem rzeczywistym. 
 
 

  

 
 

Miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

 
Pieczęć i podpis/y Wnioskodawcy/ów 

 

 
 

Podpis pracownika banku przyjmującego wniosek 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


