
SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 

 

I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest 
wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym 
fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI 

1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument 
finansowy w ramach programu 
finansowanego z EFSI  

I - KONKURENCYJNA I 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 

2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI 
wspierającego(-ych) instrument finansowy w 
ramach osi priorytetowej lub środka 

EFRR 

3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) 
mowa w art. 9 akapit pierwszy 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
wspierany(-e) z instrumentu finansowego 

03 - Wzmacnianie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w odniesieniu 
do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w 
odniesieniu do EFMR) 

3.1. Kwota finansowania z EFSI 
zaangażowana w umowie o finansowaniu z 
poszczególnych celów tematycznych 
wybranych w polu 3 (fakultatywnie) 

98 394 400,95 

4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do 
instrumentu finansowego 

4.1. Numer CCI każdego innego programu 
finansowanego z EFSI, z którego pochodzą 
wkłady do instrumentu finansowego 

 

30. Data ukończenia oceny ex ante 2014-09-30 

31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 

31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub 
wyznaczenia? 

Tak 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Wdrażanie Instrumentów 
Finansowych w Działaniu 1.4 
Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 
Instrumenty Finansowe 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Warszawa 

7. Rozwiązania wdrożeniowe 

7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na 
poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub 
pośrednio przez Komisję, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, wspierane z wkładów 

 



pochodzących z programu finansowanego z 
EFSI 

7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego 
ustanowionego na poziomie Unii 

 

7.2. Instrument finansowy ustanowiony na 
poziomie krajowym, regionalnym, 
transnarodowym lub transgranicznym, 
zarządzany przez instytucję zarządzającą lub 
na jej odpowiedzialność, o którym mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 
pochodzących z programu finansowanego z 
EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) 
i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

Powierzenie zadań wdrożeniowych 
przez bezpośrednie udzielenie 
zamówienia 

7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy 
pochodzący od IZ z produktami finansowym 
EBI w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z 
art. 39a 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz funduszy 

10. Status prawny instrumentu finansowego 
zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu 
instytucji zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący 
lub nowo utworzony podmiot prawny 
zajmujący się wdrażaniem instrumentów 
finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; 
Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w 
której państwo członkowskie posiada akcje 
lub udziały; bank publiczny lub instytucja 
publiczna, ustanowione jako podmioty 
prawne prowadzące profesjonalną 
działalność finansową; podmiot prawa 
publicznego lub prywatnego; instytucja 
zarządzająca bezpośrednio podejmująca 

Bank publiczny lub instytucja 
publiczna 



zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Tryb z wolnej ręki w ramach 
współpracy publiczno-publicznej 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy 

2016-11-30 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

107 237 647,04 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 98 394 400,95 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 98 394 400,95 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

92 148 634,69 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 85 404 140,43 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 85 404 140,43 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 
krajowego (w EUR) 

6 744 494,26 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

4 496 329,51 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

2 248 164,75 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 

 



finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

3 678 642,60 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w 
EUR) 

738 881,50 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

2 939 761,10 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

479 063,56 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać 
EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 
43a 

 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w 
EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 

 



instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

8 843 246,09 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w ramach 
umowy o finansowanie z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

8 050 897,97 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 4 496 329,51 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 3 554 568,46 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO WP 
2014-2020 
(2/RPPK/14318/2019/0/DIF/159; 
2/RPPK/6820/2020/III/DIF/306) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Starachowice 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych w 
Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty 
Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 

Instrument specjalnie zaprojektowany 



standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w 
ramach instrumentu finansowego: 
dotacja, dotacja na spłatę odsetek, 
dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie 
z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i 
art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w 
imieniu podmiotu wdrażającego oraz 
w imieniu instytucji zarządzającej lub 
oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski 
Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, 
w której państwo członkowskie posiada 
akcje lub udziały; bank publiczny lub 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 



instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Starachowicach 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 
państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Starachowice 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; 
inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/14318/2019/0/DIF/159). 
Postępowanie w oparciu o art. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19…( umowa operacyjna nr 
2/RPPK/6820/2020/III/DIF/306). 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy 

2019-02-21 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

7 577 376,45 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 7 230 850,09 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

7 230 850,09 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 



15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

7 576 927,55 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

7 230 850,09 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 7 230 850,09 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

346 077,46 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

231 017,57 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

115 059,89 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 
(w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania 
i opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

121 191,76 

17.1. w tym wynagrodzenie 
podstawowe (w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

121 191,76 

18. Skapitalizowane koszty 
zarządzania lub opłat za zarządzanie 
zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 

 



rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna; 
Pożyczka Płynnościowa 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej 
pożyczki, umów gwarancyjnych, umów 
o produkty kapitałowe, quasi-
kapitałowe lub inne produkty finansowe 
z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

7 568 398,72 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

7 223 219,02 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

7 211 765,33 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

6 866 585,64 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 6 866 585,64 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w 
EUR) 

230 119,80 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w 
EUR) 

115 059,89 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów 
o inne produkty finansowe 
podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

157 



28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych 
odbiorców, według produktów 

153 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

133 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 133 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 105 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju 
wspieranych ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia, 
lub łączna liczba gwarancji udzielonych 
i wykorzystanych w związku ze zwłoką 
w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia 
(w EUR), lub łączna kwota 
przeznaczona na gwarancje udzielone 
i wykorzystane w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, uruchomionych na 
poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

345 179,69 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

230 119,80 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w 
EUR) 

115 059,89 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 

 



finansowego w odniesieniu do umowy 
o finansowaniu, według produktów 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na 
koniec roku sprawozdawczego w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,00 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej, 
według produktów (fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na 
koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski 
generowane z płatności z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

6 857,93 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego 
(w EUR) 

106 260,91 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 89 259,99 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

17 000,92 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie 
z art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy 
zapewniają środki odpowiadające 
wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu 

0,00 



finansowego lub którzy współfinansują 
inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej 
z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi 
przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, zaangażowanych w 
ramach umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (w EUR) 

346 526,36 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego (w EUR) 

346 077,46 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

231 017,57 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w 
EUR) 

115 059,89 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 



41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

52,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

99,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału obrotowego 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

5 267 200,70 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

5 100 039,05 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

96,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

133,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

96,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

133,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO WP 
2014-2020 (2/RPPK/3917/2017/I/DIF/040; 
2/RPPK/4018/2018/II/DIF/126; 
2/RPPK/6820/2020/IV/DIF/300; 
2/RPPK/6820/2020/VII/DIF/303) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Mielec 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych w 
Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty 
Finansowe 



8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w 
ramach instrumentu finansowego: 
dotacja, dotacja na spłatę odsetek, 
dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie 
z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i 
art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w 
imieniu podmiotu wdrażającego oraz 
w imieniu instytucji zarządzającej lub 
oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski 
Fundusz Inwestycyjny; 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 



międzynarodowa instytucja finansowa, 
w której państwo członkowskie posiada 
akcje lub udziały; bank publiczny lub 
instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" 
S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 
państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Mielec 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; 
inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/3917/2017/I/DIF/040; 
2/RPPK/4018/2018/II/DIF/126). 
Postępowanie w oparciu o art. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19…( umowa operacyjna nr 
2/RPPK/6820/2020/IV/DIF/300; 
2/RPPK/6820/2020/VII/DIF/303). 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy 

2017-10-13 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

30 147 793,49 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 27 930 024,78 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

27 930 024,78 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 



14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

26 428 544,75 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

24 780 604,17 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 24 780 604,17 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

1 647 940,58 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

1 107 992,41 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

539 948,17 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 
(w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania 
i opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

824 845,25 

17.1. w tym wynagrodzenie 
podstawowe (w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

824 845,25 

18. Skapitalizowane koszty 
zarządzania lub opłat za zarządzanie 
zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 



(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna; 
Pożyczka Płynnościowa 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej 
pożyczki, umów gwarancyjnych, umów 
o produkty kapitałowe, quasi-
kapitałowe lub inne produkty finansowe 
z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

25 129 025,53 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

23 381 517,27 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

23 390 650,47 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

21 770 805,97 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 21 770 805,97 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w 
EUR) 

1 079 896,33 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w 
EUR) 

539 948,17 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 

476 



kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów 
o inne produkty finansowe 
podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych 
odbiorców, według produktów 

453 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

397 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 397 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 300 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju 
wspieranych ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia, 
lub łączna liczba gwarancji udzielonych 
i wykorzystanych w związku ze zwłoką 
w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia 
(w EUR), lub łączna kwota 
przeznaczona na gwarancje udzielone 
i wykorzystane w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, uruchomionych na 
poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

1 619 844,50 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

1 079 896,33 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w 
EUR) 

539 948,17 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 



39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego w odniesieniu do umowy 
o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na 
koniec roku sprawozdawczego w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,00 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej, 
według produktów (fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na 
koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski 
generowane z płatności z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

13 658,37 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego 
(w EUR) 

2 040 380,41 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 868 632,22 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

171 748,19 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie 
z art. 44 i art. 43a 

0,00 



37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy 
zapewniają środki odpowiadające 
wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego lub którzy współfinansują 
inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej 
z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi 
przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, zaangażowanych w 
ramach umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (w EUR) 

2 217 768,71 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego (w EUR) 

1 647 940,58 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

1 107 992,41 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w 
EUR) 

539 948,17 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 



IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

497,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

397,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

497,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

397,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału obrotowego 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

15 362 668,72 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

12 977 399,93 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

151,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

185,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO 
WP 2014-2020 
(2/RPPK/3917/2017/II/DIF/064) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Warszawa 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 



8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów 
Finansowych w Działaniu 1.4 
Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 
Instrumenty Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane 
(ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie 
zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie 
z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na 
spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego 
zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu 
instytucji zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący 
lub nowo utworzony podmiot prawny 
zajmujący się wdrażaniem instrumentów 
finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; 
Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w 

Bank publiczny lub instytucja 
publiczna 



której państwo członkowskie posiada akcje 
lub udziały; bank publiczny lub instytucja 
publiczna, ustanowione jako podmioty 
prawne prowadzące profesjonalną 
działalność finansową; podmiot prawa 
publicznego lub prywatnego; instytucja 
zarządzająca bezpośrednio podejmująca 
zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego w 
roli Pośrednika Finansowego 
(wcześniej umowa z ECDF S.A.) 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/3917/2017/II/DIF/064) 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy 

2017-12-21 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

211 785,36 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 159 457,63 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 159 457,63 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

211 785,36 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 159 457,63 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 159 457,63 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 



15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 
krajowego (w EUR) 

52 327,73 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

18 759,72 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

33 568,01 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

0,00 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w 
EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

0,00 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub 
opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka Standardowa-
Innowacyjna 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 



24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

211 785,36 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 
EUR) 

159 457,63 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie 
tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone 
ostatecznym odbiorcom, według produktów 
(w EUR) 

211 785,36 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 
EUR) 

159 457,63 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 159 457,63 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

18 759,72 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

33 568,01 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

7 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

7 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

7 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 7 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 5 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 

1 



gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

26 336,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

52 327,73 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 18 759,72 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 33 568,01 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na poziomie 
ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 
sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,27 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 



kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

23 731,58 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z EFSI 
do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 

93 255,59 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 88 431,05 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 4 824,54 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać 
EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 
43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w 
EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

52 327,73 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w ramach 
umowy o finansowanie z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

52 327,73 



38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 18 759,72 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 33 568,01 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 7,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

7,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 7,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

7,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO 
WP 2014-2020 
(2/RPPK/3917/2017/III/DIF/044; 
2/RPPK/9117/2017/0/DIF/049) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Lublin 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów 
Finansowych w Działaniu 1.4 
Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 
Instrumenty Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane 
(ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie 
zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 



9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie 
z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja 
na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego 
zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu 
instytucji zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank 
Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub 
instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące profesjonalną 
działalność finansową; podmiot prawa 
publicznego lub prywatnego; instytucja 
zarządzająca bezpośrednio podejmująca 
zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Lubelska Fundacja Rozwoju 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

Polska, Lublin 



podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/3917/2017/III/DIF/044; 
2/RPPK/9117/2017/0/DIF/049) 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu 
z podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy 

2017-10-12 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

7 681 334,36 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 5 498 218,28 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 5 498 218,28 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

7 679 520,90 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 5 495 770,16 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 5 495 770,16 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 
krajowego (w EUR) 

2 183 750,74 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

646 561,19 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

1 537 189,55 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 



17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

421 977,76 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w 
EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

421 977,76 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub 
opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka Standardowa-
Innowacyjna 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

7 679 520,90 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 
EUR) 

5 495 770,16 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie 
tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji 

7 679 520,90 



przeznaczona na pożyczki wypłacone 
ostatecznym odbiorcom, według produktów 
(w EUR) 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 
EUR) 

5 495 770,16 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 5 495 770,16 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

646 561,19 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

1 537 189,55 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

217 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

217 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

200 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 200 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 126 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

2 183 750,74 



38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 646 561,19 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 537 189,55 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na poziomie 
ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,26 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

19 262,91 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z EFSI 
do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 

2 500 153,70 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 2 346 496,41 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 153 657,29 



37. Kwoty zasobów, które można przypisać 
EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 
43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w 
EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

2 183 116,08 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w ramach 
umowy o finansowanie z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

2 183 750,74 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 646 561,19 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 537 189,55 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 



41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 179,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

200,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 179,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

200,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO 
WP 2014-2020 
(2/RPPK/4018/2018/I/DIF/130; 
2/RPPK/4018/2018/IX/DIF/131) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Lublin 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów 
Finansowych w Działaniu 1.4 
Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 
Instrumenty Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane 
(ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie 
zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie 
z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 



9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja 
na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego 
zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu 
instytucji zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący 
lub nowo utworzony podmiot prawny 
zajmujący się wdrażaniem instrumentów 
finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; 
Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w 
której państwo członkowskie posiada akcje 
lub udziały; bank publiczny lub instytucja 
publiczna, ustanowione jako podmioty 
prawne prowadzące profesjonalną 
działalność finansową; podmiot prawa 
publicznego lub prywatnego; instytucja 
zarządzająca bezpośrednio podejmująca 
zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider 
Konsorcjum, Polski Fundusz 
Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik 
Konsorcjum 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Polska, Lublin 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 



12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/4018/2018/I/DIF/130; 
2/RPPK/4018/2018/IX/DIF/131) 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy 

2018-10-03 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

11 088 843,58 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 9 425 517,05 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 9 425 517,05 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

7 454 038,11 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 6 362 224,01 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 6 362 224,01 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 
krajowego (w EUR) 

1 091 814,10 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

748 496,94 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

343 317,16 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

532 859,08 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w 
EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

532 859,08 



18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub 
opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka Standardowa-
Innowacyjna 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

7 450 630,75 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 
EUR) 

6 357 211,66 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie 
tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone 
ostatecznym odbiorcom, według produktów 
(w EUR) 

7 406 737,41 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 
EUR) 

6 319 902,33 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 6 319 902,33 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 



25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

743 517,92 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

343 317,16 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

174 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

173 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

160 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 160 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 101 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

1 086 835,08 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 743 517,92 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 343 317,16 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na poziomie 
ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 



39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 
sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,05 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

14 386,28 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z EFSI 
do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 

1 640 836,96 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 539 650,85 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 101 186,11 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać 
EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 
43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 

0,00 



współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w 
EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

1 663 326,53 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w ramach 
umowy o finansowanie z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

1 091 814,10 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 748 496,94 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 343 317,16 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 210,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

160,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 



otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 210,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

160,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 0,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

25,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału 

obrotowego 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 0,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

1 044 606,61 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO WP 
2014-2020 
(2/RPPK/4018/2018/IV/DIF/122; 
2/RPPK/6820/2020/II/DIF/299) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Stalowa Wola 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych w 
Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty 
Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 



9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, 
dotacja na spłatę odsetek, dotacja na 
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i 
art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w 
imieniu podmiotu wdrażającego oraz 
w imieniu instytucji zarządzającej lub 
oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski 
Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, 
w której państwo członkowskie posiada 
akcje lub udziały; bank publiczny lub 
instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Regionalna Izba Gospodarcza 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 

Polska, Stalowa Wola 



państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; 
inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/4018/2018/IV/DIF/122). 
Postępowanie w oparciu o art. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19…( umowa operacyjna nr 
2/RPPK/6820/2020/II/DIF/299). 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy 

2018-10-02 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

7 161 544,82 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 6 745 713,18 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

6 745 713,18 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

7 161 544,82 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

6 745 713,18 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 6 745 713,18 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 



15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

415 831,64 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

277 221,09 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

138 610,55 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 
(w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania 
i opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

219 830,11 

17.1. w tym wynagrodzenie 
podstawowe (w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

219 830,11 

18. Skapitalizowane koszty 
zarządzania lub opłat za zarządzanie 
zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna; 
Pożyczka Płynnościowa 



22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej 
pożyczki, umów gwarancyjnych, umów 
o produkty kapitałowe, quasi-
kapitałowe lub inne produkty finansowe 
z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

7 161 544,82 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

6 745 713,18 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

7 161 544,82 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

6 745 713,18 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 6 745 713,18 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w 
EUR) 

277 221,09 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w 
EUR) 

138 610,55 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów 
o inne produkty finansowe podpisanych 
z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

162 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

162 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

148 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 148 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 115 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 



29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju 
wspieranych ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia, 
lub łączna liczba gwarancji udzielonych 
i wykorzystanych w związku ze zwłoką 
w spłacie pożyczki 

1 

34. Łączna kwota wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia (w 
EUR), lub łączna kwota przeznaczona 
na gwarancje udzielone i wykorzystane 
w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

65 840,01 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, uruchomionych na 
poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

415 831,64 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

277 221,09 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 138 610,55 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego w odniesieniu do umowy 
o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na 
koniec roku sprawozdawczego w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

0,99 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 

 



kapitałowej lub quasi-kapitałowej, 
według produktów (fakultatywnie) 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na 
koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski 
generowane z płatności z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

2 377,75 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego 
(w EUR) 

548 215,51 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 508 130,73 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

40 084,78 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie 
z art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy 
zapewniają środki odpowiadające 
wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego lub którzy współfinansują 
inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej 
z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 

0,00 



zarządzania zasobami finansowymi 
przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, zaangażowanych w 
ramach umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (w EUR) 

415 831,64 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego (w EUR) 

415 831,64 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

277 221,09 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 138 610,55 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

96,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

148,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

96,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

148,00 



41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

43,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

91,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału obrotowego 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

4 389 333,92 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

4 389 333,92 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO 
WP 2014-2020 
(2/RPPK/4018/2018/VI/DIF/127) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Sandomierz 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych 
w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty 
Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 



9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja 
na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny 
lub instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek 
i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Konsorcjum: Ośrodek Promowania i 
Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
- Lider, Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości - 
Uczestnik Konsorcjum 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa państwa 
i miejscowości) podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Polska, Sandomierz 



12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/4018/2018/VI/DIF/127) 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2018-09-28 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

4 389 333,92 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 3 534 568,89 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

3 534 568,89 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

3 623 765,83 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

2 916 019,34 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 2 916 019,34 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

707 746,49 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

343 061,10 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

364 685,39 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 



17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów 
z programu (w EUR) 

134 817,27 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

134 817,27 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Standardowa-
Innowacyjna 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

3 632 546,69 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

2 922 894,08 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 

3 621 573,35 



formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

2 914 057,66 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 2 914 057,66 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

342 830,30 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

364 685,39 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

73 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

73 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

73 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 73 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 58 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna 
liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

4 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

228 245,36 



38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

707 515,69 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 342 830,30 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 364 685,39 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,15 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

6 223,82 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 

410 613,98 



EFSI do końca roku sprawozdawczego (w 
EUR) 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 370 450,93 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

40 163,05 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy 
o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

854 765,03 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

707 746,49 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 343 061,10 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 364 685,39 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 

0,00 



instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

80,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

73,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie finansowe 
inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

80,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

73,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO 
WP 2014-2020 
(2/RPPK/4018/2018/VII/DIF/128) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Sandomierz 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów 
Finansowych w Działaniu 1.4 
Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 
Instrumenty Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane 
(ang. tailor-made) lub instrumenty 
finansowe spełniające standardowe 
warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie 
zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie 
z SEC/2011/1134 final 

Nie 



9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja 
na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego 
zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu 
instytucji zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank 
Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny 
lub instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w 
przypadku pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej  

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności (nazwa państwa i 
miejscowości) podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Polska, Sandomierz 



12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/4018/2018/VII/DIF/128) 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu 
z podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy 

2018-09-28 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

3 775 771,11 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 3 141 839,02 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 3 141 839,02 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

2 356 564,57 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 956 398,82 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 1 956 398,82 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

400 165,75 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

230 164,57 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

170 001,18 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów 
z programu (w EUR) 

89 790,60 



17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w 
EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

89 790,60 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub 
opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Standardowa-
Innowacyjna 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

2 325 022,81 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

1 928 177,25 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie 
tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku 
gwarancji przeznaczona na pożyczki 

2 325 022,81 



wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w EUR) 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

1 928 177,25 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 1 928 177,25 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

226 844,38 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

170 001,18 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

45 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

45 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

44 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 44 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 38 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

3 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

249 026,58 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

396 845,56 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 226 844,38 



38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 170 001,18 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na poziomie 
ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 
1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,11 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

5 318,87 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z EFSI 
do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 

304 122,14 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 269 325,54 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

34 796,60 



37. Kwoty zasobów, które można przypisać 
EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 
43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w 
EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

633 932,10 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w ramach 
umowy o finansowanie z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

400 165,75 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 230 164,57 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 170 001,18 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 



41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

70,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

44,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

70,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

44,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO WP 
2014-2020 
(2/RPPK/4018/2018/VIII/DIF/121; 
2/RPPK/14418/2018/0/DIF/150; 
2/RPPK/6820/2020/VI/DIF/302) 

6. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności instrumentu 
finansowego (nazwa państwa i miasta) 

Polska, Rzeszów 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych w 
Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 



9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu 
finansowego 

 

9.2. Inne wsparcie połączone w 
ramach instrumentu finansowego: 
dotacja, dotacja na spłatę odsetek, 
dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie 
z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i 
art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w 
imieniu podmiotu wdrażającego oraz 
w imieniu instytucji zarządzającej lub 
oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski 
Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, 
w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank 
publiczny lub instytucja publiczna, 
ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa 
publicznego lub prywatnego; instytucja 
zarządzająca bezpośrednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe 
(tylko w przypadku pożyczek i 
gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 

Polska, Rzeszów 



państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; 
inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/4018/2018/VIII/DIF/121; 
2/RPPK/14418/2018/0/DIF/150). 
Postępowanie w oparciu o art. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19…( umowa operacyjna nr 
2/RPPK/6820/2020/VI/DIF/302). 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy 

2018-09-20 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

14 623 166,71 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 13 618 486,03 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

13 618 486,03 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

13 809 390,35 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

12 931 208,74 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 12 931 208,74 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 



15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w 
EUR) 

878 181,61 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

565 993,06 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

312 188,55 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 
(w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
wypłacona z wkładów z programu (w 
EUR) 

311 176,33 

17.1. w tym wynagrodzenie 
podstawowe (w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

311 176,33 

18. Skapitalizowane koszty 
zarządzania lub opłat za zarządzanie 
zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 



22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna; 
Pożyczka Płynnościowa 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej 
pożyczki, umów gwarancyjnych, umów 
o produkty kapitałowe, quasi-
kapitałowe lub inne produkty 
finansowe z ostatecznymi odbiorcami 
(w EUR) 

12 027 462,52 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

11 132 675,45 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w 
EUR) 

11 917 729,18 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

11 040 383,93 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 11 040 383,93 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w 
EUR) 

565 156,70 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w 
EUR) 

312 188,55 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów 
o inne produkty finansowe 
podpisanych z ostatecznymi 
odbiorcami, według produktów 

225 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według 
produktów 

224 



29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

197 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 197 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 141 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju 
wspieranych ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia, 
lub łączna liczba gwarancji 
udzielonych i wykorzystanych w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia 
(w EUR), lub łączna kwota 
przeznaczona na gwarancje udzielone 
i wykorzystane w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, uruchomionych na 
poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

877 345,25 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

565 156,70 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w 
EUR) 

312 188,55 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego w odniesieniu do umowy 
o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na 
koniec roku sprawozdawczego w 
przypadku 

1,02 



pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej, 
według produktów (fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na 
koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski 
generowane z płatności z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

15 306,37 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego 
(w EUR) 

727 106,75 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 650 229,87 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

76 876,88 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie 
z art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy 
zapewniają środki odpowiadające 
wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego lub którzy współfinansują 
inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 

0,00 



zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na 
rzecz instrumentów finansowych 
wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli 
strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi 
przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, zaangażowanych w 
ramach umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (w EUR) 

1 004 680,69 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 
38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego (w EUR) 

878 181,61 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w 
EUR) 

565 993,06 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w 
EUR) 

312 188,55 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

204,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

197,00 



41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

204,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

197,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

80,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

101,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i 
nazwa), w który wkład wnosi 
instrument finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału obrotowego 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

8 120 267,75 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika 
produktu 

6 485 646,68 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO 
WP 2014-2020 
(2/RPPK/6820/2020/I/DIF/305) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Biłgoraj 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych 
w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty 
Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 



produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, 
dotacja na spłatę odsetek, dotacja na 
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa 
instytucja finansowa, w której państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały; 
bank publiczny lub instytucja publiczna, 
ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa publicznego 
lub prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 



wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 
państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Biłgoraj 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Postępowanie w oparciu o art. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19…( umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/6820/2020/I/DIF/305). 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2020-07-13 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

2 633 600,35 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 2 633 600,35 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

2 633 600,35 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

2 633 600,35 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

2 633 600,35 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 2 633 600,35 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 



15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

0,00 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

0,00 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w 
EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

44 128,61 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

44 128,61 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z 
art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 



22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka płynnościowa 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

2 435 303,41 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

2 435 303,41 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

2 435 303,41 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

2 435 303,41 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 2 435 303,41 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

0,00 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

0,00 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

37 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

37 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

37 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 37 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 25 



29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia, lub 
łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia (w 
EUR), lub łączna kwota przeznaczona na 
gwarancje udzielone i wykorzystane w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w 
EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według 
produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego, według 
produktów  

0,95 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 
produktów (fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 



wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane 
z płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

48,85 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego 
(w EUR) 

691,95 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 683,55 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

8,40 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy zapewniają 
środki odpowiadające wsparciu z EFSI 
na rzecz instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na 
poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi 
przez podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe (w EUR) 

0,00 



VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, zaangażowanych w ramach 
umowy o finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (w 
EUR) 

0,00 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego (w EUR) 

0,00 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

26,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

37,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie finansowe 
inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

26,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

37,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału obrotowego 



41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

2 633 600,35 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

2 435 303,41 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

26,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

37,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 1.4.2 Instrumenty Finansowe RPO WP 
2014-2020 
(2/RPPK/6820/2020/V/DIF/301) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Końskie 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wdrażanie Instrumentów Finansowych 
w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty 
Finansowe 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  



9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, 
dotacja na spłatę odsetek, dotacja na 
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): 
rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu 
instytucji zarządzającej lub oddzielny 
blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa 
instytucja finansowa, w której państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały; 
bank publiczny lub instytucja publiczna, 
ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa publicznego 
lub prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 
państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Końskie 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; 
inna procedura 

Pozostałe 



12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Postępowanie w oparciu o art. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19…( umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/6820/2020/V/DIF/301). 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2020-07-03 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

7 022 934,27 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 7 022 934,27 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

7 022 934,27 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

7 022 934,27 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

7 022 934,27 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 7 022 934,27 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

0,00 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

0,00 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 

0,00 



rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 
(w EUR) 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

52 895,86 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

52 895,86 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z 
art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka Płynnościowa 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

4 654 085,37 



24.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

4 654 085,37 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

4 654 085,37 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z 
EFSI (w EUR) 

4 654 085,37 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 4 654 085,37 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w 
EUR) 

0,00 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

0,00 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

101 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

101 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

90 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 90 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 60 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia, lub 
łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

0 



34. Łączna kwota wypłaconych 
pożyczek, których spłata się opóźnia (w 
EUR), lub łączna kwota przeznaczona 
na gwarancje udzielone i wykorzystane 
w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 
(w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według 
produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego, według 
produktów  

0,96 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej, 
według produktów (fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 



finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane 
z płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

151,87 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego 
(w EUR) 

12 649,97 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 12 646,56 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

3,41 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy zapewniają 
środki odpowiadające wsparciu z EFSI 
na rzecz instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na 
poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi 
przez podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, zaangażowanych w ramach 
umowy o finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (w 
EUR) 

0,00 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 

0,00 



ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, 
poza EFSI, wypłaconych na rzecz 
instrumentu finansowego (w EUR) 

0,00 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

69,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

90,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

69,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

90,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CV21 - Wsparcie instrumentu 
finansowego dla kapitału obrotowego 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

7 022 934,27 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

4 654 085,37 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym 
kapitałem obrotowym 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

69,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

90,00 



 

I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest 
wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym 
fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI 

1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument 
finansowy w ramach programu finansowanego z 
EFSI  

VII - REGIONALNY RYNEK 
PRACY 

2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-
ych) instrument finansowy w ramach osi 
priorytetowej lub środka 

EFS 

3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w 
art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu 
finansowego 

08 - Promowanie trwałego 
i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz 
mobilności pracowników 

3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w 
umowie o finansowaniu z poszczególnych celów 
tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) 

5 446 046,52 

4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do 
instrumentu finansowego 

4.1. Numer CCI każdego innego programu 
finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady 
do instrumentu finansowego 

 

30. Data ukończenia oceny ex ante 2014-09-30 

31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 

31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub 
wyznaczenia? 

Tak 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości 
poprzez pożyczki 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności 
instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 

Polska, Warszawa 

7. Rozwiązania wdrożeniowe 

7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na 
poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub 
pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
wspierane z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI 

Nie 

7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego 
ustanowionego na poziomie Unii 

 

7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie 
krajowym, regionalnym, transnarodowym lub 
transgranicznym, zarządzany przez instytucję 
zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 
pochodzących z programu finansowanego z EFSI na 

Powierzenie zadań 
wdrożeniowych przez 
bezpośrednie udzielenie 
zamówienia 



podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od 
IZ z produktami finansowym EBI w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, zgodnie z art. 39a 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz funduszy 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie 
z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i 
c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok finansowy 
w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 
38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów 
finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; 
Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa 
instytucja finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub 
instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty 
prawne prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w 
przypadku pożyczek i gwarancji) 

Bank publiczny lub instytucja 
publiczna 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

tryb z wolnej ręki w ramach 
wpółpracy publiczno-
publicznej 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 
podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-30 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 



zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 
(w EUR) 

6 407 113,56 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 5 446 046,52 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 5 446 046,52 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych 
na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

3 203 556,78 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 2 723 023,26 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 2 723 023,26 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 
krajowego (w EUR) 

480 533,52 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania 
publicznego (w EUR) 

320 355,68 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania 
prywatnego (w EUR) 

160 177,84 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 
na rzecz instrumentu finansowego w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 
(w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 
EUR) 

200 679,68 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 73 330,93 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 
EUR) 

127 348,75 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w 
instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal 
funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 
na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 



VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności 
z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

61 342,27 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, 
wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a 

 

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane 
traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają 
środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy współfinansują 
inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w 
EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej 
straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli 
strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania 
zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 
zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 
z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w 
EUR) 

961 067,04 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI 
zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument finansowy 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 
wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

480 533,52 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 320 355,68 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 160 177,84 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI 
wypłacony na rzecz instrumentu finansowego 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 



 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
pożyczki RPO WP 2014-2020 
(2/RPPK/12319/2020/I/DPE/244) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Końskie 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez pożyczki 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja 
na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 



III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny 
lub instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek 
i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa państwa 
i miejscowości) podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Polska, Końskie 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/12319/2020/I/DPE/244) 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2020-02-28 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

834 927,65 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 687 277,29 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 



14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 687 277,29 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

78 059,92 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

68 727,73 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 68 727,73 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

9 332,19 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

8 085,62 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

1 246,57 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów 
z programu (w EUR) 

1 605,58 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

1 605,58 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 

 



rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

15 582,14 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

12 826,56 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

15 582,14 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

12 826,56 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 12 826,56 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

1 509,01 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

1 246,57 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

1 



28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

1 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

1 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 1 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 1 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna 
liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

2 755,58 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 1 509,01 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 246,57 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 

1,12 



lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

8,84 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego (w 
EUR) 

322,08 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 316,71 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

5,37 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 

0,00 



instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy 
o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

147 650,36 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

9 332,19 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 8 085,62 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 246,57 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

96 - Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów 

zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

33,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

0,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

111 - Liczba osób pozostających 
bez pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej 

w programie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

33,00 



41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

1,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
pożyczki RPO WP 2014-2020 
(2/RPPK/12319/2020/II/DPE/243; 
2/RPPK/12319/2020/IV/DPE/245) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Rzeszów 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez pożyczki 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, 
dotacja na spłatę odsetek, dotacja na 
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 

Oddzielny blok finansowy 



powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny 
lub instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 
podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa państwa 
i miejscowości) podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Polska, Rzeszów 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/12319/2020/II/DPE/243; 
2/RPPK/12319/2020/IV/DPE/245) 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2020-03-12 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 



14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

1 221 379,87 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 981 824,69 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

981 824,69 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

115 948,65 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

98 182,47 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 98 182,47 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

17 766,18 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

11 550,88 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

6 215,30 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w 
EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

3 335,54 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

3 335,54 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 

 



gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

77 691,21 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

63 952,13 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

77 691,21 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

63 952,13 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 63 952,13 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

7 523,78 



25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

6 215,30 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

6 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

6 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

6 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 6 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 6 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna 
liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

13 739,08 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 7 523,78 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 6 215,30 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 



39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,11 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

12,04 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego (w 
EUR) 

33,08 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 0,00 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

33,08 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 

0,00 



współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania 
zasobami finansowymi przez podmioty 
wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy 
o finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (w 
EUR) 

239 555,18 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

17 766,18 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 11 550,88 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 6 215,30 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

111 - Liczba osób pozostających bez 
pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej 

w programie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

48,00 



41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

6,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

96 - Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów 

zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

47,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez pożyczki 
RPO WP 2014-2020 
(2/RPPK/12319/2020/III/DPE/248; 
2/RPPK/12319/2020/V/DPE/249) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Mielec 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez pożyczki 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, 

 



dotacja na spłatę odsetek, dotacja na 
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały; 
bank publiczny lub instytucja publiczna, 
ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa publicznego 
lub prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 
państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Mielec 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/12319/2020/III/DPE/248; 
2/RPPK/12319/2020/V/DPE/249) 



13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2020-03-12 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

924 070,08 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 785 459,75 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

785 459,75 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

91 298,15 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

78 545,98 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 78 545,98 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

12 752,17 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

9 240,70 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

3 511,47 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w 
EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

1 647,58 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

1 647,58 



18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

43 893,34 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

36 131,15 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

43 893,34 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

36 131,15 



25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 36 131,15 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

4 250,72 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

3 511,47 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

3 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

3 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

3 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 3 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 3 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna 
liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

7 762,19 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 4 250,72 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 3 511,47 



38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według 
produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,12 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

0,71 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego (w 
EUR) 

13,47 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 6,18 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

7,29 



37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy zapewniają 
środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez 
podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy 
o finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (w 
EUR) 

138 610,33 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

12 752,17 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 9 240,70 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 3 511,47 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 



IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

111 - Liczba osób pozostających bez 
pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w 

programie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

38,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

2,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

96 - Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów 

zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

38,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

1,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez pożyczki 
RPO WP 2014-2020 
(2/RPPK/12319/2020/VI/DPE/231) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska,  

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez pożyczki 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 
standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 



9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, 
dotacja na spłatę odsetek, dotacja na 
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok 
finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały; 
bank publiczny lub instytucja publiczna, 
ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa publicznego 
lub prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Regionalna Izba Gospodarcza 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa 
państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Stalowa Wola 



12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/12319/2020/VI/DPE/231) 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2020-01-29 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

357 826,13 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 294 547,41 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) (fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) 
(fakultatywnie) 

294 547,41 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

99 725,66 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w 
EUR) 

82 473,27 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 82 473,27 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

17 252,39 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

9 702,74 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

7 549,65 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na 

0,00 



rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w 
EUR) 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z 
wkładów z programu (w EUR) 

5 572,72 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

5 572,72 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 
umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

94 370,68 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

77 681,97 



25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

94 370,68 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

77 681,97 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w 
EUR) 

0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 77 681,97 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

9 139,06 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

7 549,65 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

7 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

7 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

7 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 7 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 7 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna 
liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 

 



udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

16 688,71 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 9 139,06 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 7 549,65 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na 
poziomie ostatecznych odbiorców 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w 
EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według 
produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,08 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 
kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 



35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

66,47 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego (w 
EUR) 

21,04 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 1,56 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

19,48 

37. Kwoty zasobów, które można 
przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z 
art. 44 i art. 43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą 
gospodarki rynkowej, którzy zapewniają 
środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na 
refundację poniesionych kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta 
nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez 
podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach 
umowy o finansowaniu z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy (w 
EUR) 

63 278,73 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w 
ramach umowy o finansowanie z 
podmiotem wdrażającym instrument 
finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 
ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 



38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

17 252,39 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 9 702,74 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 7 549,65 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

111 - Liczba osób pozostających bez 
pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w 

programie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

14,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

7,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), 
w który wkład wnosi instrument 
finansowy 

96 - Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów 

zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

14,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez 
instrument finansowy w odniesieniu do 
wartości docelowej wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
pożyczki RPO WP 2014-2020 
(2/RPPK/2618/2018/1/DPE/117) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 
działalności instrumentu finansowego 
(nazwa państwa i miasta) 

Polska, Starachowice 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu 
funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez pożyczki 

8.1. Instrumenty specjalnie 
zaprojektowane (ang. tailor-made) lub 
instrumenty finansowe spełniające 

Instrument specjalnie zaprojektowany 



standardowe warunki, tj. gotowe 
instrumenty 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, 
mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny 
produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i 
udzielone mikroprzedsiębiorstwom) 
zgodnie z SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z 
instrumentem finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 
instrumentu finansowego: dotacja, dotacja 
na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu 
finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 
39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek 
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji 
zarządzającej lub oddzielny blok finansowy 
w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o 
którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego 
zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: 
istniejący lub nowo utworzony podmiot 
prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski 
Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja 
finansowa, w której państwo członkowskie 
posiada akcje lub udziały; bank publiczny 
lub instytucja publiczna, ustanowione jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową; 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 



podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego; instytucja zarządzająca 
bezpośrednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek 
i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Fundacja Agencja Rozwoju 
Regionalnego w Starachowicach 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce 
prowadzenia działalności (nazwa państwa 
i miejscowości) podmiotu wdrażającego 
instrument finansowy 

Polska, Starachowice 

12. Procedura wyboru podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy: 
udzielenie zamówienia publicznego; inna 
procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru 
podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 

Przetarg nieograniczony (umowa 
operacyjna nr 
2/RPPK/2618/2018/1/DPE/117) 

13. Data podpisania umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy 

2018-07-04 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, 
wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty 
zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu (w EUR) 

1 919 336,01 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 1 315 645,09 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 1 315 645,09 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) 
(fakultatywnie) 

0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

977 500,14 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 830 888,62 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 830 888,62 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

15.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

15.2. w tym łączna kwota 
współfinansowania krajowego (w EUR) 

146 611,52 



15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania publicznego (w EUR) 

97 751,60 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 
finansowania prywatnego (w EUR) 

48 859,92 

16. Łączna kwota wkładów z programu 
wpłacanych na rzecz instrumentu 
finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

0,00 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów 
z programu (w EUR) 

103 048,51 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe 
(w EUR) 

0,00 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na 
wynikach (w EUR) 

103 048,51 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania 
lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę 
odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne 
zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu 
przeznaczonych na inwestycje 
kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 
odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości w instrument finansowy 
zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 
sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie 
na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument 
finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz 
ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI 
(art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego 
oferowanego przez instrument 
finansowy 

Pożyczka 

22.1. Rodzaj produktu finansowego 
oferowanego przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 
zaangażowanych w ramach tej pożyczki, 

838 077,48 



umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 
produkty finansowe z ostatecznymi 
odbiorcami (w EUR) 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

706 141,98 

25. Łączna kwota wkładów z programu 
wypłacona ostatecznym odbiorcom w 
formie tej pożyczki, mikropożyczek, 
kapitału lub innych produktów lub w 
przypadku gwarancji przeznaczona na 
pożyczki wypłacone ostatecznym 
odbiorcom, według produktów (w EUR) 

838 077,48 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI 
(w EUR) 

706 141,98 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 706 141,98 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania publicznego (w EUR) 

83 075,58 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 
współfinansowania prywatnego (w EUR) 

48 859,92 

27. Liczba umów pożyczki/umów 
gwarancyjnych/umów o produkty 
kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o 
inne produkty finansowe podpisanych z 
ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

59 

28. Liczba inwestycji w formie 
pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-
kapitału/innych produktów finansowych 
dokonanych u ostatecznych odbiorców, 
według produktów 

59 

29. Liczba odbiorców finansowych 
wspieranych za pomocą produktu 
finansowego 

59 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 59 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 59 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 
ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia, lub łączna 
liczba gwarancji udzielonych i 

0 



wykorzystanych w związku ze zwłoką w 
spłacie pożyczki 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, 
których spłata się opóźnia (w EUR), lub 
łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze 
zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, uruchomionych na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

131 935,50 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 83 075,58 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 48 859,92 

38.3 A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI uruchomiony na poziomie 
ostatecznych odbiorców (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o 
finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w 
przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji 
kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do 
umowy o finansowaniu, według produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec 
roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego, według produktów  

1,03 

39.3. Inwestycje uruchomione przez 
instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej 
lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i 
wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji 
wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument 
finansowy nadal funkcjonował na koniec 
roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie 
funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów 
finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na 
zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji 



kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z 
płatności z EFSI na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

18 097,65 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu 
finansowego przypisane do wsparcia z 
EFSI do końca roku sprawozdawczego (w 
EUR) 

79 240,76 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 78 307,25 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w 
EUR) 

933,51 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać 
EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 
43a 

0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na 
zróżnicowane traktowanie inwestorów 
działających zgodnie z zasadą gospodarki 
rynkowej, którzy zapewniają środki 
odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy 
współfinansują inwestycję na poziomie 
ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 
poniesionych kosztów zarządzania i opłat 
za zarządzanie instrumentem finansowym 
(w EUR) 

0,00 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz 
instrumentów finansowych wynikającej z 
ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła 
pomimo aktywnego zarządzania zasobami 
finansowymi przez podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe (w EUR) 

0,00 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji 
dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i 
uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument 
finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, zaangażowanych w ramach umowy 
o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 

603 690,93 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu 
finansowego EBI zaangażowane w ramach 
umowy o finansowanie z podmiotem 
wdrażającym instrument finansowy 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 



38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza 
EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

146 611,52 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 97 751,60 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 48 859,92 

38.2A. Wkład w ramach produktu 
finansowego EBI wypłacony na rzecz 
instrumentu finansowego (dotyczy 
wyłącznie instrumentów, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego 
priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w 
który wkład wnosi instrument 
finansowy 

111 - Liczba osób pozostających 
bez pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej 

w programie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika 
produktu 

80,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 
finansowy w odniesieniu do wartości 
docelowej wskaźnika produktu 

59,00 

 


