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Poręczenie nr …………
ANEKS nr 1 z dnia …………
do umowy o współpracy nr …………
Zawartej 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.
§1
Zgodnie z wnioskiem BENEFICJENTA z dnia …………., oznaczenie wniosku
nr ……………., FUNDUSZ w dniu ……………… udziela poręczenia nr ………………….
w wysokości maksymalnie ……………… zł (słownie: …………………. złotych) z
zastrzeżeniem §3, dla banku …………………………..........., reprezentowanego przez
……………………………………, na rzecz BENEFICJENTA tytułem zabezpieczenia
kredytu w wysokości .………………… zł (słownie: ……………………. złotych), który
zostanie udzielony BENEFICJENTOWI.
§2
Poręczenie jest udzielane w ramach dalszego wykorzystania środków dofinansowania
projektu pn. „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe” zrealizowanego w ramach
RPOWŚ Działanie 1.3. Rolę Instytucji Zarządzającej projektem pełni Województwo
Świętokrzyskie..
§3
Każdorazowo poręczenie obejmuje maksymalnie …….% kapitału podstawowego kredytu
pozostałej do spłaty przez BENEFICJENTA wynikającego z umowy kredytowej, nie więcej
jednak niż kwotę wymienioną w §1 i obowiązuje do dnia ………………..
Projekt realizowany w ramach umowy nr:
wykorzystania przez Beneficjenta środków
zrealizowanego w ramach Regionalnego
Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa
przedsiębiorczości

DPR-VIII.043.37.2016/4 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego
dofinansowania Projektu: „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe”
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój
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§4
Każdorazowa wpłata raty kredytu przez BENEFICJENTA powodować będzie zmniejszenie
kwoty poręczenia.
§5
Poręczenie niniejsze jest ważne od dnia podpisania przez BANK i BENEFICJENTA umowy
kredytowej. Umowa powinna zostać podpisana do dnia ………………….
§6
FUNDUSZ oświadcza, że zobowiązania z tytułu poręczenia wykona w przypadku zaistnienia
następujących
przesłanek:
nastąpi
rozwiązanie
umowy
kredytowej
oraz
……………………….… (warunki indywidualne z instytucją finansującą).
§7
W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w §6 FUNDUSZ oświadcza, że
zobowiązania z tytułu niniejszego poręczenia wykona maksymalnie w terminie 30 dni
roboczych po zawiadomieniu pismem poleconym lub za pokwitowaniem, przez zapłatę sumy
zadłużenia, bądź, za pisemną zgodą BANKU, w inny sposób i innych terminach.
§8
BENEFICJENT zobowiązany jest do:
 przechowywania dokumentacji związanej z umową poręczenia co najmniej do 31 grudnia
2032 r.,
 do poddania się na każdym etapie umowy kontroli prowadzonej przez Instytucję
Zarządzającą, FUNDUSZ oraz inne uprawnione do przeprowadzania kontroli organy,
 przedstawiania FUNDUSZOWI informacji umożliwiających odpowiednie monitorowanie
działań realizowanych w ramach umowy poręczenia,
 udostępniania Instytucji Zarządzającej oraz FUNDUSZOWI wszelkich informacji
dotyczących uzyskanego wsparcia na potrzeby oceny realizacji projektu realizowanego
przez FUNDUSZ.
§9
W przypadku realizacji poręczenia FUNDUSZ będzie naliczał od zapłaconej kwoty
poręczenia odsetki równe odsetkom ustawowym liczonym od następnego dnia po dokonaniu
przelewu środków, przy jednoczesnym uruchomieniu procedury windykacyjnej. Odzyskane
środki w wyniku windykacji lub dobrowolnych spłat będą zaspakajać FUNDUSZ w
następującej kolejności: koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego
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oraz koszty monitów, uzasadnione koszty FUNDUSZU, odsetki, kwota kapitału
zobowiązania.
§ 10
Tytułem zabezpieczenia poręczenia BENEFICJENT wystawia na rzecz FUNDUSZU weksel
własny in blanco wraz z deklaracją (w załączeniu).

Podpisy:
FUNDUSZ
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