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UMOWA O WSPÓŁPRACY nr ………………
w zakresie finansowania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
w obszarze działania Fundacji - Agencji Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach
Zawarta dnia ………….. w Starachowicach pomiędzy:
Fundacją pn. „Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach”, 27-200 Starachowice,
ul. Mickiewicza 1a, KRS 0000057993, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu
………………………, zwaną dalej FUNDUSZEM,
a firmą
……………………………………….……....., nr KRS …………, REGON …….………….,
NIP
…..……………………….,
reprezentowaną
przez
………………………….
zam.………………………………………………………….., zwaną w dalszym ciągu
BENEFICJENTEM
o następującej treści:
§1
BENEFICJENT prowadzi działalność w zakresie:
- PKD …… - …………………………………………………………………………...
Wyżej wymieniona działalność spełnia wymogi określone w Regulaminie Funduszu Poręczeń
Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR.
§2
BENEFICJENT zwraca się do FUNDUSZU o udzielenie poręczenia kredytu przyznanego
przez bank ……………………………………………………………………………, na rzecz
BENEFICJENTA.
§3
W celu rozpatrzenia wniosku BENEFICJENTA, o którym mowa w §2, jest on zobowiązany
przedstawić FUNDUSZOWI wypełniony wniosek o finansowanie wraz z załącznikami. Wzór
wniosku z załącznikami dostępny jest na stronie www.farr.pl oraz w siedzibie FUNDUSZU.
Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/4 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego
wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe”
zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój
przedsiębiorczości
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§4
FUNDUSZ zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w §3 i w razie jego
akceptacji dokonać finansowania na rzecz BENEFICJENTA na podstawie odrębnych umów
lub oświadczeń (deklaracji) przygotowanych przez FUNDUSZ, w których określone zostaną
szczegółowe warunki odnośnej transakcji. Zobowiązanie FUNDUSZU do finansowania staje
się ważne wyłącznie w przypadku podpisania przez strony umów i akceptacji przez
BENEFICJENTA warunków finansowania określonych w odpowiednim oświadczeniu
(deklaracji) FUNDUSZU, o których mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku przyznania
finansowania i akceptacji jego warunków przez BENEFICJENTA odpowiednie umowy i
oświadczenia (deklaracje) stanowić będą aneksy do niniejszej umowy.
§5
Niniejszym BENEFICJENT w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Funduszu
Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR i zobowiązuje się ściśle je
przestrzegać. Działania wbrew Regulaminowi mogą stanowić podstawę rozwiązania
niniejszej umowy oraz natychmiastowego wstrzymania przyznanego finansowania. Decyzja
w tym zakresie należy do FUNDUSZU.
§6
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się pod
rozstrzygnięcia właściwych sądów powszechnych.
§7
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla FUNDUSZU, 1 dla
BENEFICJENTA.
Podpisy:
FUNDUSZ

BENEFICJENT
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