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Zasady udzielania wsparcia finansowego – pożyczki nieoprocentowanej
1. Pożyczkę ze środków Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą starać się:
1.Wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i fizycznie prowadzoną
na terenie województwa Dolnośląskiego nie krócej niż przez rok oraz
- Niezalegające z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatków na rzecz skarbu państwa
- podmiot który nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz wobec którego nie toczy się postępowanie karno – skarbowe.
II. Procedura przyznawania środków finansowych – pożyczki nieoprocentowanej
1) Podmiot zainteresowany uzyskaniem wsparcia finansowego zgłasza się do biura Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości z siedzibą przy ulicy Ludowej 1 c Wałbrzych tel: 74 848 01 00
i uzyskuje komplet informacji o zasadach przydzielania środków – pożyczki
2) Podmiot uzyskuje komplet dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczki w tym wniosek o
uzyskanie pożyczki wraz z koniecznymi załącznikami
3) Wnioskodawca samodzielnie sporządza dokumenty aplikacyjne. W sprawach wątpliwych może
liczyć na pomoc pracownika Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (SIP)
4) Po wypełnieniu wniosku wraz załącznikami podmiot składa aplikację. Wniosek uzyskuje status –
rozpatrywany
5) Pracownik (SIP) sprawdza dokumenty aplikacyjne pod katem zgodności formalnej. Po stwierdzeniu uchybień wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych Wniosek prawidłowo sporządzony zostaje przekazany do „Komisji Pożyczkowej”. Komisja Pożyczkowa powoływana jest przez Prezesa Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej i składa się z dwóch
osób.
6) Po analizie wniosku komisja w terminie 5 dni roboczych podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki bądź odrzuceniu wniosku o pożyczkę z podaniem przyczyny.
7) Komisja pożyczkowa przed podjęciem decyzji może zażądać przeprowadzenia wizji lokalnej w
miejscu prowadzenia działalności. Osoba – podmiot ubiegająca się o wsparcie finansowe ma obowiązek zastosować się do tego żądania pod rygorem odrzucenia wniosku.
8) Po decyzji o przyznaniu pożyczki Komisja Pożyczkowa rekomenduje Prezesowi Forum Aktywności Lokalnej osobę podmiot do podpisania umowy.
III. Warunki udzielania pożyczek
1. Pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100).

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki - 6 miesięcy.
3.. Spłata pożyczki następuje jednorazowo
4. Nie przewiduje się okresu karencji w spłacie pożyczki
IV . Zabezpieczenie spłaty pożyczki wynosi min.100% kwoty pożyczki i stanowi łącznie:
weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz do wyboru z :
1. poręczenia osób fizycznych, przez co najmniej dwie osoby (w zależności
od wysokości pożyczki minimalne dochody osób poręczających wynosić powinny
1.400 zł. (netto) miesięcznie,
2. Zastaw na rzeczach ruchomych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
3. Blokada na rachunku bankowym na rzecz Forum Aktywności Lokalnej
Uwaga : Udzielenie pożyczki może nastąpić wyłącznie pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia łącznego.
V. Świadczenia na rzecz budżetu państwa wynikające z tytułu udzielania pożyczki obciążają
Pożyczkobiorcę.
VI. Udzielanie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy
Forum Aktywności Lokalnej w ramach struktur których działa Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości a pożyczkobiorcą
VII. Tryb wypłacania pożyczki
1. Pożyczka wypłacana jest z rachunku Forum Aktywności Lokalnej na podstawie dyspozycji wydanej do banku (nazwa w umowie pożyczki)obsługującego pożyczkobiorcę, przez osoby uprawnione ze strony Forum Aktywności Lokalnej.
2. Pożyczka wypłacona jest jednorazowo w całości na rachunek bankowy pożyczkobiorcy,
VIII Realizacja spłaty potyczki:
1. Pożyczka udzielana w ramach Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości podlega spłacie: w terminie uzgodnionych w umowie pożyczki jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wypłaty pożyczki.
2.przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze Stron, na
warunkach określonych w umowie.
3.. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień zwrotu kwoty pożyczki na rachunek bankowy
Forum Aktywności Lokalnej,
4. Nie spłacenie pożyczki przez Pożyczkobiorcę w ustalonym terminie powoduje wszczęcie procedury windykacji należności.

IX. Likwidacja pożyczki.
1. Po całkowitej spłacie pożyczki – dokonuje się końcowego rozliczenia pożyczki oraz zwolnienia z
zabezpieczeń złożonych przez Pożyczkobiorcę,

