Załącznik nr 1 Regulamin udzielania wsparcia zwrotnego pn. „Linia finansowa” w formie pożyczki, udzielanego przez Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ze środków Województwa Małopolskiego Pośrednikom Finansowym realizującym projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Metryka Linii Finansowej

METRYKA LINII FINANSOWEJ

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Działania/poddziałanie w ramach RPO WM 2014-2020, na które udzielana jest Linia Finansowa
3.4.1
3.4.2
4.3.4
8.3.2
11.3
CEL
dopełnienie Wymaganego Wkładu Własnego PF na potrzeby realizacji Instrumentu Finansowego (budowy
portfela Jednostkowych Pożyczek), tworzonego w ramach projektu we współpracy z BGK, na zasadach i
warunkach wynikających z Umowy Operacyjnej.
WYSOKOŚĆ
max. do 75% Wymaganego Wkładu Własnego PF, z zastrzeżeniem że w przypadku PF działającego w
Konsorcjum, wysokość wnioskowanej LF nie może przekroczyć udziału w jakim dany PF uczestniczy w
finansowaniu Wymaganego Wkładu Własnego Konsorcjum
- do
OKRES SPŁATY
max do 84 m-cy od uruchomienia
max. do 240 m-cy od
max. do 240 m-cy od
wsparcia w postaci Linii finansowej
uruchomienia wsparcia ustalenia na uruchomienia wsparcia
późniejszym
w postaci Linii
w postaci Linii
etapie
finansowej
finansowej
OPROCENTOWANIE nie mniej niż 1% w skali roku
nie mniej niż 0,1% w
j.w
nie mniej niż 0,3% w
NA ZASADACH
skali roku
skali roku
RYNKOWYCH BĄDŹ Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe tj. preferencyjnych możliwe jest jedynie w
PREFERENCYJNYCH ramach pomocy de minimis
TRANSZOWANIE
wypłata może nastąpić w maksymalnie dwóch równych transzach, zgodnie z wnioskiem PF. Wypłata
drugiej transzy może nastąpić po wykorzystaniu (wypłaceniu na rzecz Ostatecznych Odbiorców Wsparcia
RPO WM 2014-2020) co najmniej 75% środków w ramach transzy pierwszej. Transzowanie jest
dopuszczalne wyłącznie przy stałej kwocie kapitału w każdej racie spłaty Linii Finansowej.
- do
KARENCJA
do 12 m-cy od uruchomienia wsparcia w do 24-m-cy od
do 24 m-cy od
postaci Linii Finansowej
uruchomienia wsparcia ustalenia na uruchomienia wsparcia
PARAMETR

późniejszym
etapie

7.

PRZEZNACZENIE

8.

ŚRODKI WŁASNE PF

w postaci Linii
w postaci Linii
Finansowej
Finansowej
realizacja Instrumentu Finansowego tj. udzielenie i wypłata Jednostkowych Pożyczek na rzecz Ostatecznych
Odbiorców Wsparcia RPO WM 2014-2020 w Okresie Budowy Portfela. Środki Linii finansowej mogą
zostać przeznaczone wyłącznie na Jednostkowe Pożyczki wykazywane do rozliczenia projektu
realizowanego we współpracy z BGK. Środki Linii finansowej mogą być przeznaczane wyłącznie na
pokrycie nowo udzielanych Jednostkowych Pożyczek.
środki Pośrednika Finansowego z wyłączeniem środków uzyskanych z Linii Finansowej, wykazane w celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację Instrumentu Finansowego, stanowiącego przedmiot Umowy Operacyjnej, którego Wniosek o
udzielenie Linii Finansowej dotyczy, a w przypadku Pośrednika Finansowego działającego w Konsorcjum
Środki Własnego tego PF stanowić będą środki w wysokości równej udziałowi procentowemu, w jakim
uczestniczy on w finansowaniu Środków Własnych Konsorcjum. Udział procentowy Pośrednika
Finansowego działającego w Konsorcjum w finansowaniu Środków Własnych Konsorcjum jest równy
udziałowi tego Pośrednika Finansowego, w jakim uczestniczy on w finansowaniu Wymaganego Wkładu
Własnego Konsorcjum.

