
  
  

Załącznik nr 1 
do Umowy Linii Finansowej nr ……………….. 

Karta Produktu 
Linia Finansowa 
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Definicja 

Linia Finansowa jest produktem finansowym Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, o charakterze 
pożyczkowym, przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego Pośredników Finansowych 
do Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego ostatecznymi odbiorcami są 
mikro-, małe 
z Zamówieniem. 

i średnie przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego, zgodnie 

Podstawowe parametry 

Parametr Linia Finansowa 

ciągły, od dnia następującego po dniu zamieszczenia informacji 

o rozpoczęciu naboru wniosków na stronie internetowej DFR do dnia 

opublikowania na tej stronie informacji o zakończeniu lub zawieszeniu 

naboru 

Okres naboru 

Adresat oferty 

Pośrednik Finansowy wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK) w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

sygnatura postępowania: DZZK/89/DIF/2019 

wyłącznie na wkład własny Pośrednika Finansowego do Instrumentu 

Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego 

Przeznaczenie Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

przeznaczonego na rzecz finansowania rozwoju mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego 

Pośrednik Finansowy ubiegający się o finansowanie musi spełniać 

warunki określone w Regulaminie Linii Finansowej 
Kwalifikowalność 

do 100% sumy minimalnego wymaganego finansowego Wkładu 

Pośrednika Finansowego do Jednostkowych Pożyczek „Pożyczka 

Rozwojowa” z uwzględnieniem prawa opcji w ramach danej części 

zamówienia 

Maksymalna kwota 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a – 5, 52-125 we Wrocławiu, 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000415829; NIP 897-17-82-009, REGON 021856029; kapitał zakładowy 7 005 000 zł. 

DFR posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 | biuro@dfr.org.pl | 71 736 06 20 | www.dfr.org.pl 

mailto:biuro@dfr.org.pl
mailto:biuro@dfr.org.pl
mailto:biuro@dfr.org.pl
mailto:biuro@dfr.org.pl


  
  

Transze 

ilość i wartość transz dostosowana do ilości i wartości transz 
Forma wypłaty wypłacanych przez BGK (Fundusz Funduszy) oraz w proporcji 

odpowiadającej udziałowi Linii Finansowej w wartości wkładu (do 100 

% minimalnego wymaganego) własnego Pośrednika Finansowego 

Spłata Linii 
Finansowej zgodnie z Harmonogramem spłat 

Maksymalny okres 
spłaty Linii 120 miesięcy 

12 miesięcy 

Finansowej 

Maksymalny okres 
karencji w spłacie 

kapitału 

na warunkach rynkowych zgodnie z zasadą prywatnego inwestora i na 

poziomie co najmniej równym stopie referencyjnej, o której mowa 

w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, str. 6—9) 

Oprocentowanie 
zmienne 

Prowizja 0,00% 

minimum 130 % wartości Linii Finansowej 

obligatoryjne formy zabezpieczenia: 

a) weksel własny in blanco, 
b) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Pośrednika 

Finansowego: 
– 
– 
- 

Rachunku Bankowego Własnego, 
Rachunku PF do wypłat Linii Finansowej, 
Rachunku PF do zwrotów Linii Finansowej, 

c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o 
którym mowa w m.in. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania 
cywilnego w formie aktu notarialnego; 

Mogą zostać ustanowione dodatkowe zabezpieczenia, m.in.: 
Zabezpieczenie 

a) pełnomocnictwo do innych rachunków bankowych, 

b) gwarancja bankowa, 

c) gwarancja ubezpieczeniowa, 

d) poręczenie, 

e) hipoteka, 

f) poręczenie wekslowe, 

g) gwarancja Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego, 

h) blokada środków na rachunku bankowym, 

i) inne; 
Wymienione powyżej formy zabezpieczenia mogą być stosowane 
łącznie. 
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Sprawozdawczość 

Pośrednik Finansowy realizuje obowiązki sprawozdawcze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
Umowy Linia Finansowa - Procedura Sprawozdawczości. 

Koszty dla Pośrednika Finansowego. 

Pośrednik Finansowy ponosi koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń spłaty Linii 
Finansowej, koszty związane z korzystaniem z Linii Finansowej określa Załącznik nr 5 do Umowy 
Linii Finansowej - Taryfa opłat i prowizji. 
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