FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI
Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia
Nazwa Przedsiębiorcy: ......................................................................................................................................................................................................................
Numer wniosku o udzielenie pożyczki: ...........................................................................................................................................................................................

Wyszczególnienie: kryterium oceny formalnej oraz kompletności

1.
2.
3. .
4.
5.
6.

7.
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9.
10.
11.

Kryterium
spełnione:
TAK / NIE/
NIE
DOTYCZY

Uwagi
(jedynie w przypadku zaznaczenia
odp. NIE w poprzedniej kolumnie)

Czy wniosek jest złożony przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę?
Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy przedsiębiorca jest spółką kapitałową (z wyłączeniem spółki kapitałowej
w organizacji)?
Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniom z ubiegania się o pożyczkę, o
których mowa w § 2 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji?
Czy realizacja innowacyjnego przedsięwzięcia rozpocznie się po dniu złożenia
wniosku o udzielenie pożyczki?
Czy kwota pożyczki stanowi co najwyżej dwukrotność kwoty inwestowanej w
mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przez Anioła biznesu lub Funduszu
kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital?
Czy kwota wnioskowanej pożyczki mieści się w przedziale od 200 000,00 zł do
2 000 000,00 zł?
Czy okres spłaty nie przekracza 8 lat (wraz z okresem karencji) dla pożyczki na
uruchomienie działalności przedsiębiorcy?
Czy okres spłaty nie przekracza 6 lat (wraz z okresem karencji) dla pożyczki na
wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy?
Czy wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami został podpisany przez
upoważnioną osobę/osoby do reprezentacji Wnioskodawcy?
Czy wniosek o udzielenie pożyczki jest przedstawiony na formularzu wg wzoru
udostępnionego przez Agencję?
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12.

13.

Czy Wnioskodawca zapewnia wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości
przynajmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie
inwestycji?
Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki:
a.
Biznesplan.
b.
Oświadczenie Wnioskodawcy.
c.
Oświadczenie członka organu zarządzającego.
d.
Oświadczenie Anioła biznesu.
e.
Oświadczenie Funduszu kapitału podwyższonego ryzyka typu
f.

g.
h.

i.

j.
k.

venture capital.
Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
podatków i innych należności publicznoprawnych.
Wykaz wspólników/akcjonariuszy Wnioskodawcy.
Dokumenty finansowe: kopia sprawozdania finansowego
sporządzonego za ostatni rok obrotowy poprzedzający datę
złożenia wniosku, rachunek zysków i strat na koniec kwartału
poprzedzającego datę złożenia wniosku (skreślić/ których nie
dotyczy).
Umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym Aniołem
biznesu lub Funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu
venture capital.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
de minimis.

Wniosek spełnia kryteria oceny formalnej oraz kompletności i jest dopuszczony do oceny merytorycznej:
TAK/NIE:*...............................................................................................................................................................................
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Oceniający: ..........................................................
Data: ....................................................................

Podpis: .................................................................

*Niepotrzebne skreślić
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