ZASADY NABORU WNIOSKÓW
dla pożyczek udzielanych przez BGK w ramach Pożyczki Szerokopasmowej
Postanowienia ogólne
§1
1. Zasady Naboru Wniosków dla Pożyczek Szerokopasmowych udzielanych przez BGK zwane
dalej „Zasadami”, określają warunki i zasady, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego
z siedzibą w Warszawie udziela Pożyczek Szerokopasmowych.
2. Przez określenia użyte w Zasadach należy rozumieć:
1) Aktywna infrastruktura sieci szerokopasmowej – aktywne urządzenia w sieci
szkieletowej;
2) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający Instrumentem pożyczkowym na
podstawie umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
3) Karencja – określony w Umowie pożyczki okres zawieszenia spłaty kapitału Pożyczki,
liczony od dnia wypłaty pierwszej transzy Pożyczki do daty zapłaty pierwszej raty
kapitałowej Pożyczki;
4) Inwestycja – przedsięwzięcie realizowane ze środków Pożyczki Szerokopasmowej;
5) Pasywna infrastruktura szerokopasmowa – część pasywna szkieletu sieci
szerokopasmowej zawierająca infrastrukturę węzłów dystrybucyjnych z instalacjami,
kanalizację kablową, kable światłowodowe i pasywny osprzęt światłowodowy;
6) PO PC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
7) Pożyczka, Pożyczka Szerokopasmowa – pożyczka udzielana przez BGK na realizację
Inwestycji, w ramach Instrumentu finansowego wdrażanego na podstawie umowy
zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
8) Inwestor – podmiot ubiegający się o Pożyczkę na realizację Inwestycji lub podmiot,
któremu udzielono Pożyczki na realizację Inwestycji;
9) Projekt – projekt pn. „Wdrożenie Instrumentów finansowych w ramach osi
priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o numerze POPC.01.01.00-00-001/17;
10) Strona internetowa – strona internetowa BGK – www.bgk.pl;
11) Umowa pożyczki – umowa zawierana pomiędzy BGK a Inwestorem w sprawie
udzielenia Pożyczki na realizację Inwestycji;
12) Wniosek – wniosek o udzielenie Pożyczki Szerokopasmowej;
Cel Instrumentu pożyczkowego
§2
1. Celem Pożyczki Szerokopasmowej jest udzielenie wsparcia na finansowanie realizacji
przedsięwzięć zgodnych z celem Projektu w ramach Działania 1.1 PO PC „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.

2. Finansowaniu w ramach Pożyczki Szerokopasmowej mogą podlegać przedsięwzięcia,
realizowane przez Podmioty uprawnione, uwzględniające budowę, rozbudowę lub
przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające głównie
szerokopasmowy dostęp do szybkiego Internetu, tj. o parametrach 30 Mb/s oraz
wyższych, w tym również przedsięwzięcia związane z rozwojem technologii mobilnej 5
generacji.
3. Pożyczka może zostać udzielona na Inwestycję, o ile spełnione są wszelkie warunki
wynikające z mającego zastosowanie prawa, w tym również odnoszące się do prawa
budowlanego i prawa telekomunikacyjnego.
Nabór Wniosków
§3
1. Pożyczka Szerokopasmowa dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nabór Wniosków ma charakter otwarty i ciągły.
3. Informacje o naborze Wniosków oraz jego zakończeniu podawane są do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie na Stronie internetowej.
4. Nabór może zostać zakończony w szczególności w przypadku wyczerpania dostępnych
środków.
5. Dokumentacja wymagana w ramach naboru Wniosków, w tym wzór Wniosku wraz
z informacją o wymaganych dokumentach dostępne są na Stronie internetowej.
6. Wnioski mogą być dostarczane osobiście w formie papierowej (w dni robocze - od
poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia Banku), przesyłane pocztą na adres
Departamentu Programów Europejskich w BGK (VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801
Warszawa), bądź przekazywane do BGK drogą elektroniczną (na adres
sekretariatDPE@bgk.pl) z zastrzeżeniem, iż w takim wypadku dokumentacja opatrzona
powinna być kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podmioty uprawnione
§4
1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę Szerokopasmową są
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni wpisani do Rejestru Przedsiębiorców
Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
2. Inwestor musi na dzień składania Wniosku oraz na dzień podpisywania Umowy pożyczki
posiadać status podmiotu uprawnionego.
Warunki wsparcia
§5
1. Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego
i kompletnego Wniosku wraz z pozostałą dokumentacją wymaganą w zależności od formy
prawnej Inwestora.
2. Pożyczka Szerokopasmowa może zostać udzielona po uzyskaniu pozytywnej decyzji o
udzieleniu Pożyczki.

3. Przy ustalaniu wydatków kwalifikowanych Inwestycji zastosowanie mają postanowienia §
6.
4. Pożyczka Szerokopasmowa nie może dotyczyć finansowania:
1) przedsięwzięć, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed
wydaniem decyzji o przyznaniu finansowania;
2) wydatków pokrytych uprzednio ze środków innych funduszy programów, środków i
instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
3) bieżącej działalności przedsiębiorstw innych niż z sektora MŚP.
5. Pożyczki nie są udzielane:
1) Inwestorom spełniającym przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej
sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu;
2) Inwestorom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w
rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
3) Inwestorom będącym w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego,
pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego
postępowania mającego podobne skutki, jak również wobec którego został złożony
wniosek bądź istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich
postępowań lub który, faktycznie zawiesił swoją działalność;
4) Inwestorom wykluczonym z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie
przepisów prawa i, których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu
wykluczeniu;
5) Inwestorom karanym na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazem dostępu do środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wydatki Kwalifikowalne
§6
1. Zakres działań przewidzianych do realizacji w ramach Inwestycji powinien być zgodny z
celami oraz ramami czasowymi Projektu.
2. Wydatkami kwalifikowalnymi są wszystkie wydatki niezbędne do realizacji Inwestycji,
które zgodnie z unijnymi i krajowymi regulacjami mogą być sfinansowane ze środków UE
oraz które zgodne są z jej celem oraz przedmiotem finansowania, w szczególności
określone w ust. 3.
3. Przykładowymi kategoriami wydatków kwalifikowanych możliwych do sfinansowania ze
środków Pożyczki są w szczególności:
1) koszt poniesiony w związku z rozwojem sieci mobilnej 5 generacji;
2) zakup robót i materiałów budowlanych, kosztów dostaw oraz instalacji elementów
infrastruktury szerokopasmowej;
3) koszt przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w
tym w szczególności dokumentacji technicznej projektu, dokumentacji budowlanej,

dokumentacji związanej ze złożeniem wniosków o wymagane przepisami prawa zgody,
decyzje, i zezwolenia administracyjne;
4) podatek VAT, z zastrzeżeniem iż może być on finansowany wyłącznie w połączeniu z
kosztami inwestycyjnymi;
5) kosztów niezbędnych nadzorów, w szczególności archeologicznego, budowlanego,
autorskiego i inwestycyjnego;
6) kosztów inwestycyjnych budowy Pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;
7) kosztów nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją
Inwestycji;
8) kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
9) kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych
stanowiących aktywną infrastrukturę sieci szerokopasmowej;
10) koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp..
4. Co do zasady preferowane będą Wnioski, w ramach których planowane wydatki
kwalifikowane finansowane z Pożyczki, dotyczyły będą rozwoju infrastruktury
szerokopasmowego Internetu.
5. Ostateczną decyzję o możliwości zakwalifikowania zadeklarowanego do poniesienia
wydatku jako wydatku kwalifikowalnego podejmuje BGK na podstawie Wniosku wraz
z przedstawioną dokumentacją.
Procedury zakupu
§7
1. Wydatki kwalifikowalne w ramach Inwestycji, jako niezbędne do jego realizacji, powinny
być zgodne z celem finansowania Inwestycji oraz ponoszone w sposób przejrzysty,
celowy, oszczędny i efektywny, a także umożliwiający realizację zadań w ramach
zaakceptowanego przez BGK harmonogramu i budżetu inwestycji.
2. Inwestor będący podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień
publicznych, wyłania wykonawców usług, dostaw lub robót, zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych.
Parametry Pożyczki
§8
1. Pożyczki udzielane są w złotych polskich.
2. Minimalna wartość udzielanej Pożyczki wynosi 50 mln zł w ramach pojedynczej Umowy
pożyczki.
3. Maksymalna wartość udzielanej Pożyczki jest uzależniona od decyzji BGK i zależy m.in. od
dostępności środków przeznaczonych na Pożyczki.
4. Okres spłaty Pożyczki liczony jest od daty pierwszego uruchomienia Pożyczki do dnia
ostatecznej spłaty Pożyczki nie może przekroczyć 15 lat (180 miesięcy).
5. Możliwa jest Karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy od daty
uruchomienia pierwszej transzy pożyczki. Okres Karencji wliczany jest do okresu
kredytowania.
6. Okres wypłaty (dostępności) środków nie wykracza poza 30.06.2023r.

7. Oprocentowanie Pożyczki ustalane jest na poziomie rynkowym i jest stałe przez cały okres
kredytowania.
8. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7 może być ustalane w oparciu o stopę
referencyjną obliczaną zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) na dzień zawarcia Umowy
pożyczki, przy czym oprocentowanie Pożyczki nie może być mniejsze niż 0%.
9. Z tytułu rozpatrzenia wniosku, a także udzielenia i obsługi Pożyczki, Inwestor nie ponosi
prowizji i opłat w całym okresie finansowania.

Zawarcie umowy i wypłata Pożyczki
§9
1. Umowa pożyczki zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku oraz po podjęciu
pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki.
2. Pożyczka uruchamiana jest:
1) po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty Pożyczki – zgodnie z przyjętymi
wymogami Banku w tym zakresie,
2) po stwierdzeniu zgodności Inwestycji z wszelkimi prawnymi i technicznymi
wymaganiami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
dotyczącymi w szczególności przepisów o ochronie środowiska, budowlanych
i architektonicznych,
3) po spełnieniu innych warunków określonych w Umowie pożyczki.
3. Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie zobowiązań finansowych
Inwestora.
4. Uruchamianie Pożyczek może następować jednorazowo lub w transzach, zgodnie
z zasadami określonymi w Umowie pożyczki, w formie:
1) bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców lub dostawców, na podstawie
przedstawionych przez Inwestora oryginałów faktur, w tym w formie zaliczek na
podstawie umów wykonawczych;
2) zaliczek wypłacanych na rachunek wskazany przez Inwestora w kwotach określonych
w Umowie pożyczki;
3) w formie refundacji opłaconych wcześniej faktur lub inny dowód księgowy, z
zastrzeżeniem, iż nie dotyczą one wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2014 roku
oraz że nie zostały one poniesione ze środków innych funduszy programów, środków i
instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
co do zasady przyjmuje się, że Inwestor dokonuje uruchomień środków nie częściej niż
jeden raz w miesiącu.
Spłata Pożyczek
§ 10
1. Spłata Pożyczki oraz odsetek następuje na rachunek oraz w terminach określonych
w Umowie pożyczki.

2. W przypadku niespłacenia przez Inwestora zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki
w terminie określonym w Umowie pożyczki lub spłacenia ich w niepełnej wysokości,
niespłacona kwota Pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym. Za każdy dzień
utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego będą pobierane odsetki od zadłużenia
przeterminowanego w wysokości określonej w Umowie pożyczki.
3. Wszystkie nadpłaty rat są rozliczane na spłatę najbliższej raty kapitału w dacie płatności
raty Pożyczki.
4. W przypadku wcześniejszej spłaty Inwestor zawiadamia BGK o zamierzeniu dokonania
takiej płatności.
Zabezpieczenie Pożyczki
§ 11
1. Forma zabezpieczenia spłaty Pożyczki ustalana jest w zależności od oceny zdolności
kredytowej i ryzyka kredytowego, zgodnie z wewnętrznymi procedurami BGK.
2. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty Pożyczki
ponosi Inwestor.
Postanowienia końcowe
§ 12
1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych Zasadami, BGK podejmuje decyzje z uwzględnieniem
warunków realizacji Instrumentu pożyczkowego Pożyczka Szerokopasmowa.
BGK zastrzega sobie możliwość zmiany Zasad. Zmiana taka zostanie opublikowana na
Stronie internetowej.
Odwołanie użyte w treści Zasad do aktu prawnego w każdym przypadku należy traktować
jako odwołanie do jego obowiązującej wersji.
W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie znajdują przepisy prawa
unijnego oraz krajowego.

