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LISTA KONTROLNA SPEŁNIANIA WYMOGÓW FORMALNYCH
Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
(Pożyczka Płynnościowa POIR).
Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych dopuszczających.
Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie planuje

Wnioskodawca jest mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą.
Wnioskodawca jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie
województwa łódzkiego. Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie
województwa łódzkiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie
z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jeżeli Wnioskodawca planuje łączyć finansowanie tego samego wydatku z pożyczki w ramach Funduszu z innym
finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych to zgodnie
z oświadczeniem Wnioskodawcy finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekroczy
całkowitej kwoty tego wydatku, a także spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy
państwa.

Tak

Nie

Wnioskodawca spełnia wymogi określone w Rozdziale 2 pkt. 1 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.

Tak

Nie

Wnioskodawca nie jest wyłączony z możliwości ubiegania się o pożyczkę na podstawie Rozdziału 2 pkt. 2
Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.

Tak

Nie

Zgodnie z wnioskiem o udzielenie pożyczki, środki z pożyczki nie będą przeznaczone na wydatki ujęte
w Rozdziale 2 pkt. 3 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.

Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych.
Tak

Nie

Wnioskowany do sfinansowania pożyczką zakres rzeczowy Projektu obejmuje koszty kwalifikowane.

Tak

Nie

Wniosek i wymagane załączniki są kompletne i wypełnione zgodnie z wymogami.

Tak

Nie

Wniosek oraz załączniki zostały zaparafowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wnioskodawcy.

Tak

Nie

Wnioskodawca uzyskał niezbędne pozwolenia na realizację projektu, zgodnie z Rozdziałem 2 pkt. 4.

Tak

Nie

Wnioskowana kwota pożyczki nie przekracza wartości określonej w Rozdziale 4 pkt. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu.
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