LISTA KONTROLNA SPEŁNIANIA WYMOGÓW FORMALNYCH
Załącznik nr 4 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
(Pożyczka Rozwojowa).

Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych dopuszczających.

Tak

Nie

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada lub najpóźniej w dniu
zawarcia umowy pożyczki będzie posiadać w województwie łódzkim siedzibę lub oddział, zgodnie z
wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe
stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tak

Nie

Projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie dotyczy

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. 1.9).
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.
Wnioskodawca ubiegający się o pożyczkę do 70.000 zł dla mikroprzedsiębiorców typu start-up,
spełnia kryteria podmiotowe (mikroprzedsiębiorstwo/ oraz start-up według definicji z Rozdziału
1 pkt. 7.1.).

Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych.
Tak

Nie

Tak

Nie

Wnioskowany do sfinansowania pożyczką zakres rzeczowy Projektu obejmuje koszty kwalifikowane.
Wnioskodawca i Projekt nie są wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

W przypadku wnioskowania o preferencje w zakresie finansowania pożyczką, określone w Rozdziale
4 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego, Wnioskodawca spełnia kryteria określone w Rozdziale 4 pkt.
8 Regulaminu.

Tak

Projekt spełnia wymogi określone w Rozdziale 2 pkt. 6 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.

Nie
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