
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 

• Prosimy bardzo o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kosztów za zarządzanie 

funduszem. Pozostając oczywiście w wymaganych max 4% kosztów (w tym 

uwzględniając MKW) i je Ŝeli będziemy udzielać poŜyczek oprocentowanych 

poniŜej 4% w skali roku to mamy prawo do pobrania części naleŜnego 

wynagrodzenia z kwoty przeznaczonej na Fundusz PoŜyczkowy. Czy w takiej 

sytuacji musimy udzielić poŜyczek w wartości całego pierwotnego funduszu 

poŜyczkowego (całość zadania utworzenie funduszu poŜyczkowego) czy w 

wysokości pomniejszonej o pobrane koszty za zarządzanie? Czy w opisie do 

uzasadnienia budŜetu moŜemy podać sztywno wartość wydatków na zarządzanie 

i na fundusz poŜyczkowy jako dwie odrębne części zadania „utworzenie funduszu 

poŜyczkowego”? 

Zgodnie z zapisem dokumentu Zasady wdraŜania instrumentów inŜynierii finansowej 

rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 wymaga aby podczas częściowego lub całkowitego 

zamknięcia programu operacyjnego wydatki związane z utworzeniem funduszu 

poŜyczkowego zostały potwierdzone poprzez poŜyczki udzielone ze środków funduszu 

poŜyczkowego, którym zarządza Pośrednik finansowy. W przypadku, gdy łączna kwota 

udzielonych poŜyczek oraz zatwierdzonych kosztów zarządzania jest mniejsza od kwoty 

kapitału na utworzenie funduszu poŜyczkowego, kwota wydatków kwalifikowanych jest 

odpowiednio korygowana (rozdział 3.4.1 ww. dokumentu). 

PowyŜszy zapis pośrednio wskazuje, iŜ w udzielanie poŜyczek powinna zostać 

zaangaŜowana cała kwota kapitału przekazanego Beneficjentowi projektu. 

Dodatkowe potwierdzenie tego faktu pochodzi z analizy odpowiedzi udzielonych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w związku z konsultacjami pierwotnej wersji ww. 

dokumentu. Odpowiedzi MRR zestawienie uwag po konsultacjach, dostępne są pod 

linkiem 

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Podpisanie_dokument

u_Zasady_wdrazania_instrumentow_inzynierii_finansowej_POKL_200312.aspx. 

• Czy istnieje moŜliwość połączenie poŜyczki z działania POKL 6.2 z dotacją 

otrzymywaną w PUP na rozpoczęcie działalności?  



Nie, zgodnie z przypisem nr 47 SZOP POKL uczestnik projektu ubiegający się  

o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 

PO KL jest zobowiązany do złoŜenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych 

środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz 

środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych 

z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. PowyŜszy przypis odnosi się 

do całej grupy docelowej.  

Dodatkowo informacja o powyŜszym wyłączeniu została opisana na stronie 25 Zasad 

wdraŜania instrumentów inŜynierii finansowej. 

• Czy osoba, która otrzyma poŜyczkę i wsparcie doradcze z Działania 6.2 POKL 

będzie wykluczona przez rok ze wsparcia z innych Funduszy – działanie linii 

demarkacyjnej ? 

Tak, zgodnie z obowiązującym dokumentem Linia demarkacyjna pomiędzy Programami 

Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej  

z dnia 11 lipca 2012 r. w celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie 

inwestycyjne w ramach EFRROW (PROW) i EFRR (RPO) nie będzie mogło być 

udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (1 rok) podmiotom, które 

rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie EFS.  

• Jak elastycznie będzie traktowana sprawa udzielania poŜyczek w rozbiciu na 

subregiony – jakie są dopuszczalne odstępstwa od podanych danych 

procentowych ? 

Kwestia udzielania poŜyczek w rozbiciu na subregiony została ujęta w kryteriach dostępu 

dokumentacji konkursowej (7 kryterium dostępu). W związku z powyŜszym niespełnienie 

przedmiotowego kryterium będzie wiązać się z zastosowaniem tzw. reguły 

proporcjonalności, o której mowa w rozdziale 2.2.6 obowiązujących Zasad finansowania 

PO KL.  

Zgodnie z zapisem ww. dokumentu w przypadku niespełnienia kryterium dostępu  

w ramach projektu wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu mogą 

zostać uznane za niekwalifikowane.  



NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku 

wystąpienia siły wyŜszej tj. zdarzenia zewnętrznego w stosunku do powołującego się na 

nią podmiotu, niemoŜliwego do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej 

sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemoŜliwe do zapobieŜenia; jako siłę wyŜszą 

traktuje się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, powódź) oraz akty 

władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie). 

Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca II stopnia moŜe odstąpić od rozliczenia projektu 

zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniŜyć wysokość środków tej regule 

podlegających, jeśli beneficjent o to wnioskuje i naleŜycie uzasadni przyczyny 

nieosiągnięcia załoŜeń, w szczególności wykaŜe swoje starania zmierzające do 

osiągnięcia załoŜeń projektu .  

 

• Zgodnie z Dokumentacją konkursową, naleŜy udzielić minimum 228 poŜyczek. 

Co w przypadku jeśli wskaźnik ten zostanie osiągnięty natomiast Beneficjent nie 

udzieli poŜyczek co najmniej w wysokości otrzymanego kapitału poŜyczkowego, 

poniewaŜ wysokość udzielanych poŜyczek będzie niŜsza od zakładanej kwoty 

(maksymalna poŜyczka wynosi 50 tys. jednak nie jest wykluczone, iŜ uczestnicy 

projektu b ędą mieli mniejsze potrzeby kapitałowe)?  

Dokument Zasady wdraŜania instrumentów inŜynierii finansowej określa minimalne 

limity wykorzystania kwoty wsparcia na utworzenie kapitału poŜyczkowego.  

W przypadku, gdy po upływie 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu wydatki na 

udzielenie poŜyczek nie przekroczą 40% przekazanego Pośrednikowi finansowemu 

kapitału funduszu poŜyczkowego, IP/IP2 moŜe zaŜądać od Pośrednika finansowego 

zwrotu kwoty w wysokości do 50% róŜnicy pomiędzy kwotą przekazanego wsparcia na 

utworzenie funduszu poŜyczkowego a kwotą udokumentowanych wydatków 

kwalifikowanych (udzielonych poŜyczek). 

Dodatkowo dokument określa, iŜ w przypadku, gdy po upływie 30 miesięcy od 

rozpoczęcia realizacji projektu, jednak nie później niŜ do 30 czerwca 2015 r. wydatki na 

udzielenie poŜyczek nie przekroczą 65% przekazanego Pośrednikowi finansowemu 

kapitału funduszu poŜyczkowego, IP/IP2 moŜe zaŜądać od Pośrednika finansowego 

zwrotu niewykorzystanej kwoty kapitału poŜyczkowego, wraz z odsetkami od środków na 

rachunku bankowym i innymi przychodami wynikającymi z realizacji umowy o 



dofinansowanie projektu. W takim przypadku na IP/IP2 lub podmiot przez nią wskazany 

przechodzą wszystkie naleŜności z tytułu aktywnych poŜyczek oraz wszystkie prawa z 

poŜyczek aktywnych oraz cesja wierzytelności dochodzonych w trybie windykacji. 

 


