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LISTA KONTROLNA SPEŁNIANIA WYMOGÓW FORMALNYCH
Załącznik nr 4 do Regulaminu Funduszu PożyczkowegoPożyczka na modernizację nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

LISTA KONTROLNA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH DOPUSZCZAJĄCYCH

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wnioskodawca jest mikro lub małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów
załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Wnioskodawca jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowaną, mającą siedzibę lub
oddział i prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego;
Projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.
W ramach Projektu, w związku z przyznaniem pożyczki nie wystąpi nakładanie się finansowania.
(zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 1 pkt. 5 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego).
Wnioskodawca spełnia kryteria określone w Rozdziale 2 pkt. 1 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego
(kontroli na tym etapie nie podlega pkt. 1.11).
Wnioskodawca oraz cel Projektu nie są wyłączone z możliwości ubiegania się o pożyczkę na
podstawie Rozdziału 2 pkt. 2 oraz pkt. 3 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.
Projekt spełnia wymogi określone w Rozdziale 2 pkt. 12 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.

LISTA KONTROLNA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH
Tak

Nie

Wnioskowany do sfinansowania pożyczką zakres rzeczowy Projektu obejmuje koszty kwalifikowane.

Tak

Nie

Wnioskodawca i Projekt nie są wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis.

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.
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