A A A Wersja kontrastowa
pl
en
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Kontakt
Strefa logowania
bgk24
Logowanie
BGK Zlecenia
Logowanie
Pomoc / Informacje o usłudze
Komunikaty
Bezpieczeństwo
Przedsiębiorstwa

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
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NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.
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Wymagane dokumenty
Beneficjent pomocy zainteresowany pożyczką zobowiązany jest złożyć w Regionie BGK „Wniosek o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie” oraz „Harmonogram przekazywania transz pożyczki na
wyprzedzające finansowanie”, na formularzach udostępnianych przez bank.
Wnioskodawca będący JST składa następujące dokumenty:
1. listę operacji zatwierdzoną przez właściwy podmiot wdrażający lub umowę o przyznaniu pomocy, jeżeli została już zawarta i aneksy do tej umowy, jeżeli zostały zawarte,
2. pozytywną opinię właściwego podmiotu wdrażającego o przyznaniu pomocy lub umowę o przyznaniu pomocy, jeżeli została już zawarta i aneksy do tej umowy, jeżeli zostały zawarte – w
przypadku działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność,
3. dokumenty potwierdzające umocowanie osób upoważnionych do podpisania umowy pożyczki, tj. uchwałę o wyborze, akt mianowania, nominację lub pełnomocnictwo/upoważnienie osób
uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki,
4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki,
5. w przypadku związku międzygminnego lub związku powiatów - uchwałę zgromadzenia związku w sprawie powołania zarządu i upoważnienia zarządu do składania oświadczeń woli,
6. oświadczenie dotyczące podatku VAT.

Wnioskodawca będący LGD składa następujące dokumenty:
1. pozytywną opinię właściwego podmiotu wdrażającego o przyznaniu pomocy lub umowę o przyznaniu pomocy, jeżeli została już zawarta i aneksy do tej umowy, jeżeli zostały zawarte,
2. umowy o powierzenie grantu, jeżeli zostały zawarte i aneksy do tych umów, jeśli zostały zawarte z grantobiorcą,
3. dokumenty potwierdzające osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji, w tym potwierdzające umocowanie
osób upoważnionych do podpisania umowy pożyczki, o ile dane te nie wynikają z Krajowego Rejestru Sądowego lub statutu.

Ponadto wnioskodawcy składają:
1. Dokumenty rejestrowe
a) zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON),
b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu jednostce samorządu terytorialnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP); w przypadku LGD – o ile został nadany,
c) statut gminy, powiatu lub ich związku albo pismo wskazujące dziennik urzędowy, w którym opublikowany został statut oraz jego zmiany,
d) w przypadku związku międzygminnego lub związku powiatów - wypis z właściwego rejestru związków,
e) w przypadku LGD aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz statut,
f) w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – aktualną decyzję o utworzeniu jednostki lub informację dotyczącą Rozporządzenia Rady Ministrów, w którym opublikowany jest dokument
/datę wydania oraz numer, rok, pozycję publikacji dokumentu w Dzienniku Ustaw/.
2. Arkusz danych osobowych dla osób wymienionych we wniosku o pożyczkę oraz w Karcie Wzorów Podpisów, jak również innych osób upoważnionych przez Wnioskodawcę.
Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną
przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego budżetu) lub
osoby przez niego upoważnionej.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Jeżeli czynność prawna może
spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
Przy wypełnianiu harmonogramu przekazywania transz pożyczki należy uwzględnić fakt, iż harmonogram składany jest nie później niż 30 dni przed miesiącem, w którym ma być dokonana wypłata
pierwszej transzy pożyczki.
Jeżeli zapisy przedłożonych dokumentów budzą wątpliwości, BGK może poprosić beneficjenta o złożenie pisemnych wyjaśnień lub dostarczenie dokumentów uzupełniających. W przypadku, gdy
wniosek o udzielenie pożyczki jest niekompletny lub zawiera nieprawidłowości, BGK prosi beneficjenta o uzupełnienie ich w terminie wskazanym w przesłanej informacji.

Zawarcie umowy pożyczki i umowy rachunku
Z pożyczkobiorcą, który spełnił wymagane warunki do udzielenia pożyczki zawierane są umowa pożyczki i umowa rachunku bankowego.
Pożyczkobiorca, w dniu zawarcia umowy pożyczki, składa w banku dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki, tj. weksel własny in blanco (na wzorze bankowym) wraz z deklaracją
wekslową.
Powyższe dokumenty do udzielenia pożyczki w imieniu pożyczkobiorcy są podpisywane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych, wskazane we wniosku o udzielenie
pożyczki.
Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy pożyczkobiorcą a BGK powinno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o pożyczkę.

BGK otwiera na rzecz pożyczkobiorcy następujące rachunki bankowe przeznaczone wyłącznie do obsługi pożyczki:
1. Rachunek pożyczki służący do:
przekazywania przez bank poszczególnych transz pożyczki,
dokonywania płatności ze środków uruchomionej pożyczki na rachunki wykonawców, usługodawców lub grantobiorców w części opłacanej ze środków pożyczki,
przekazywania przez Agencję Płatniczą (ARiMR) środków z tytułu refundacji poniesionych przez pożyczkobiorcę kosztów kwalifikowalnych, stanowiących jednocześnie spłatę wykorzystanej
pożyczki,
przekazywania środków własnych na spłatę pożyczki, jeśli ARiMR odmówi refundacji,
dokonywania spłaty wykorzystanej kwoty pożyczki i odsetek.
2. Rachunek środków własnych przeznaczony do gromadzenia środków własnych pożyczkobiorcy przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. Zasilanie rachunku przez
pożyczkobiorcę będzie miało na celu:
dokonywanie płatności na rzecz wykonawców, usługodawców lub grantobiorców w części opłacanej przez pożyczkobiorcę,
spłatę odsetek od wykorzystanej kwoty pożyczki,
zapłatę należności wobec BGK z tytułu:
prowizji od udzielonej pożyczki oraz
opłat dotyczących prowadzenia rachunków oraz wykonanych (w imieniu pożyczkobiorcy) płatności na rzecz wykonawców, usługodawców lub grantobiorców.
Środki zgromadzone na rachunku środków własnych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania ogłaszanej w Tabelach oprocentowania środków na rachunkach bankowych
prowadzonych w BGK dla przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych.
Środki na rachunku pożyczki nie są oprocentowane.

Uruchomienie pożyczki
W celu uruchomienia pierwszej transzy pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązany jest:
1. Dostarczyć do BGK:
W przypadku LGD:
umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji (projektu), jeżeli umowa nie była dostarczona wraz z wnioskiem,
umowy o powierzenie grantu zawartych pomiędzy lokalną grupą działania i poszczególnymi grantobiorcami wybranymi do realizacji projektu grantowego, jeżeli nie zostały dostarczone
wcześniej,
dyspozycje poleceń przelewów z rachunku pożyczki i rachunku środków własnych na udostępnionych przez bank formularzach, wystawione do umów o powierzenie grantu, z zachowanym w
nich udziałem środków pożyczki nie wyższym niż określony w umowie o przyznaniu pomocy poziom dofinansowania operacji ze środków EFRROW,
oświadczenie, zawierające nazwę i adres odbiorcy środków, z tytułu umowy o powierzenie grantu oraz numer rachunku bankowego odbiorcy środków, jeżeli jest inny niż wskazany w
umowie o powierzenie grantu. Przez odbiorcę środków rozumie się wykonawcę wybranego przez grantobiorcę do realizacji grantu.
W przypadku JST:
umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji, jeżeli umowa nie została dostarczona wraz z wnioskiem,
faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,
dyspozycje poleceń przelewów z rachunku pożyczki i rachunku środków własnych wystawione do dostarczonych faktur i innych dokumentów księgowych, z zachowanym w nich udziałem
środków pożyczki nie wyższym niż określony w umowie o przyznaniu pomocy poziom dofinansowania operacji ze środków EFRROW,
Interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)", którą uzyskuje się po złożeniu do dyrektora
krajowej informacji skarbowej formularza ORD - IN, zgodnie z art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa, Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm., Interpretacja indywidualna powinna dotyczyć przedmiotowej operacji i
powinna jednoznacznie wskazywać, czy Beneficjent może lub nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji
podatku od towarów i usług (VAT)..

2. Zapewnić środki na rachunku środków własnych w celu:
opłacenia prowizji z tytułu udzielenia pożyczki (przy realizacji pierwszej transzy),
dokonania płatności na rzecz wykonawców i usługodawców, grantobiorców lub innych odbiorców środków w części opłacanej przez pożyczkobiorcę (w tym VAT w przypadku jego
niekwalifikowalności),
pokrycia kosztów prowadzenia rachunków i dokonywania przelewów.
Przed uruchomieniem kolejnych transz pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku środków własnych środki wystarczające na:
spłatę odsetek, naliczonych od wykorzystanej kwoty pożyczki, w dniu ich wymagalności,
pokrycie kosztów prowadzenia rachunków i dokonywania przelewów,
opłacenie dostarczonych do BGK faktur, w części opłacanej ze środków własnych, w proporcjonalnym udziale wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy.
Jeżeli, przed uruchomieniem kolejnych transz pożyczki, konieczna jest aktualizacja złożonego harmonogramu przekazywania transz pożyczki, aktualny harmonogram należy złożyć nie później niż 30
dni przed miesiącem, w którym ma być dokonana wypłata transzy pożyczki*.
* §3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 2015
poz. 1558)
Płatności dokonywane są zgodnie z aktualnym harmonogramem.
W pierwszej kolejności uruchamiane są środki własne pożyczkobiorcy. Faktury złożone w Regionie BGK do godz. 12.00, płatne będą najwcześniej 3-go dnia roboczego, lecz nie później niż 5-go dnia
roboczego po dniu ich złożenia, natomiast złożone po godz. 12.00 - najwcześniej 4-go dnia roboczego, lecz nie później niż 6-go dnia roboczego (przez określenie „dzień roboczy" należy rozumieć
dzień pracy Ministerstwa Finansów i BGK).
Wykonanie płatności odbywa się w formie realizacji dwóch przelewów wykonywanych na rzecz wykonawców/usługodawców/grantobiorców/innych odbiorców środków:
środków własnych pożyczkobiorcy - z rachunku środków własnych oraz
środków pożyczki - z rachunku pożyczki.

Wskaźnik poziomu współfinansowania operacji środkami EFRROW jest stały dla wszystkich pożyczkobiorców i wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku JST zapłata za fakturę może być
dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP, zwanym także Split Payment). Szczegółowe wytyczne dotyczące wypełniania przelewów z wykorzystaniem MPP zawiera
Instrukcja wypełniania dyspozycji polecenia przelewu dla JST.

Spłata pożyczki
Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej).
Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy
przez BGK.
W przypadku odmowy refundacji, pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych wraz z odsetkami.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować samorząd województwa o numerze rachunku pożyczki (w celu przekazywania środków z tytułu refundacji poniesionych przez pożyczkobiorcę kosztów

kwalifikowalnych), poprzez dostarczenie do organu samorządu województwa kopii umowy pożyczki zawartej z BGK oraz potwierdzenia otwarcia rachunku pożyczki do obsługi pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 (dokument wydawany przez BGK do załączenia do wniosku o płatność).
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Uruchomienie transzy

xls
Zbiorcza dyspozycja polecenia przelewu dla JST
Dokument w formacie xlsRozmiar: 95 K
xls
Dyspozycja polecenia przelewu dla LGD
Dokument w formacie xlsRozmiar: 94 K
xls
Dyspozycja polecenia przelewu dla JST
Dokument w formacie xlsRozmiar: 91 K
pdf
Instrukcja wypełniania dyspozycji polecenia przelewu dla JST i LGD
Dokument w formacie pdfRozmiar: 634 K
pdf
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego odbiorcy środków
Dokument w formacie pdfRozmiar: 288 K
Do wiadomości

pdf
Wzór umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
dla JST
Dokument w formacie pdfRozmiar: 585 K
pdf
Wzór umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
dla LGD
Dokument w formacie pdfRozmiar: 586 K
pdf
Wzór umowy rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dokument w formacie pdfRozmiar: 649 K
pdf
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik do umowy LGD
Dokument w formacie pdfRozmiar: 432 K

Kredyty z grantami Komisji Europejskiej
Poznaj ofertę wsparcia dla samorządów ubiegających się o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Kontakt
Jesteś zainteresowany ofertą funduszy i programów? Wypełnij wniosek z prośbą o kontakt lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Oddziałem BGK:
Wniosek elektroniczny
Lista regionów BGK
Kontakt
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z doradcą
Departamenty
Regiony
Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
Reklamacje
O Banku
Władze
Historia
Kariera
Outsourcing
Odpowiedzialność społeczna
Facebook
Fundacja BGK

Twitter
YouTube
LinkedIn
Fundusze i programy
Fundusz Dostępności
Inicjatywa JEREMIE
Jessica2
Inwestycje kapitałowe
Dla mediów
Biuro prasowe
Bank w liczbach
Analizy ekonomiczne
Ekspertyzy i badania
Raporty: Rynki zagraniczne
Informacje
Informacja poufna
Oprocentowanie
Emisje obligacji BGK
Taryfa opłat i prowizji
Tabele odsetkowe
Kursy walut
Stopy CIRR
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
Pozostałe
BIP
BFG
MIFiD
BIK
BMR
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
BGK
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