Załącznik nr 4 do Tabeli gwarancji AGRO
Załącznik nr 4 do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR nr………

Plan projektu inwestycyjnego, który ma być objęty finansowaniem ze środków kredytu
z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR
Plan projektu inwestycyjnego przedkładany jest przez Kredytobiorcę wraz z Wnioskiem o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w
ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR
I.
1.
2.
3.
4.

Dane dotyczące projektu
Tytuł projektu
Miejsce realizacji
Okres realizacji
Czy projekt jest realizowany z
dotacją ze środków PROW?

5.

Cel projektu

II.

Wariant realizowanego projektu1

Wariant 1 

Projekt inwestycyjny realizowany przez producenta podstawowego produktów rolnych (rolnika)

Wariant 2 

Projekt inwestycyjny realizowany przez przetwórcę produktów z załącznika I do TFUE

Wariant 3 

Projekt inwestycyjny realizowany przez przetwórcę produktów spoza załącznika I do TFUE (produkt przetwarzany
jest produktem rolnym – w wyniku procesu przetwarzania staje się produktem nierolnym)
Projekt inwestycyjny realizowany przez przetwórcę produktów spoza załącznika I do TFUE (produkt przetwarzany
jest produktem nierolnym zarówno na początku jak i końcu procesu przetwarzania) 2

Wariant 4 

III.

IV.

Opis projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego (zidentyfikowanie potrzeb i korzyści związanych z
realizacją projektu)

Część finansowa - wykaz kosztów niezbędnych do realizacji projektu3

Koszty ponoszone w ramach realizacji projektu inwestycyjnego
Koszty inwestycyjne finansowane kredytem inwestycyjnym zabezpieczanym gwarancją FGR
Kwota brutto
Kwota netto w
Lp.
Nazwa kosztu
w PLN
PLN
1.
EDB wyliczone dla pomocy publicznej (p.p.) albo
2.
EDB wyliczone dla pomocy de minimis (p.dm.)
3.
A.

4.
5.
Suma kosztów:

wartość EDB w PLN:

1

Należy wybrać jeden wariant, w którym projekt będzie realizowany
W przypadku wyboru wariantu nr 4 klient obligatoryjnie wypełnia pkt V. Planu projektu i oświadczenie o realizacji jednego z priorytetów UE w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich.
3
W pkt IV. Planu projektu Wnioskodawca wypełnia tę część tabeli, która dotyczy jego inwestycji. Ponadto:
1) wartość EDB wyliczona dla pkt A podzielona przez sumę kosztów z pkt A nie przekracza 50%,
2) wartość przyznanej dotacji określona w pkt C + wartość EDB wyliczona dla pkt D podzielona przez sumę kosztów z pkt B nie przekracza 50% albo 60 %
(młody rolnik),
3) wartość EDB wyliczona dla pkt A + wartość EDB wyliczona dla pkt E podzielona przez sumę kosztów z pkt A + pkt E nie przekracza 50%,
4) wartość przyznanej dotacji określona w pkt C + wartość EDB wyliczona dla pkt E podzielona przez sumę kosztów z pkt B + pkt E nie przekracza 50% albo
60 % (młody rolnik),
5) wartość przyznanej dotacji określona w pkt C + wartość EDB wyliczona dla pkt D + wartość EDB wyliczona dla pkt E podzielona przez sumę kosztów z pkt
B + pkt E nie przekracza 50% albo 60 % (młody rolnik),
6) wartość sumy kosztów inwestycyjnych kwalifikowalnych z pkt C i D nie może przekraczać wysokości kosztów kwalifikowalnych inwestycji z pkt B
2

1

B.

Lp.

Koszty inwestycyjne kwalifikowalne w projekcie dotacyjnym w ramach działania M04 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 - pole obligatoryjne tylko w przypadku gdy Wnioskodawca:
a. będzie łączył wsparcie dotacyjne w ramach działania M04 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z
kredytem objętym gwarancją FGR lub
b. wnioskuje o kredyt obrotowy w związku z realizacją projektu dotacyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa kosztu

Kwota brutto
w PLN

Kwota
w PLN

netto

1.
2.

Nie dotyczy

3.
4.
5.
Suma kosztów:
C. Koszty inwestycyjne kwalifikowalne (finansowane dotacją) - pole obligatoryjne tylko w przypadku gdy Wnioskodawca:
a) będzie łączył wsparcie dotacyjne w ramach działania M04 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z
kredytem objętym gwarancją FGR lub
b) wnioskuje o kredyt obrotowy w związku z realizacją projektu dotacyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Kwota brutto Kwota netto w
Lp. Nazwa kosztu
w PLN
PLN
1.
2.

kwota przyznanej dotacji dla tej inwestycji

3.
4.
5.
Suma kosztów:

wartość EDB w PLN:

D.

Koszty inwestycyjne finansowane kredytem inwestycyjnym zabezpieczanym gwarancją FGR (pole obligatoryjne tylko w przypadku
kredytu na wkład własny w projekcie dotacyjnym w ramach działania M04)
Kwota brutto Kwota netto w
Lp. Nazwa kosztu
w PLN
PLN
1.
2.

EDB wyliczone dla pomocy publicznej

3.
4.
5.
Suma kosztów:
wartość EDB w PLN:
E. Koszty finansujące kapitał obrotowy do wysokości równowartości w złotych 200 tys. EUR – (pole obligatoryjne tylko w przypadku
gdy Wnioskodawca chce otrzymać kredyt obrotowy z gwarancją FGR)
Kwota brutto Kwota netto w
Lp. Nazwa kosztu
w PLN
PLN
EDB wyliczone dla pomocy publicznej albo EDB
1.
wyliczone dla pomocy de minimis
2.
3.
4.
5.
Suma kosztów:
V.

Wartość EDB w PLN:

Pole do uzupełnienia tylko w przypadku wyboru wariantu nr 4 w pkt II Planu projektu
Opis uzasadniający spełnienie kryteriów dostępu uprawniających do skorzystania z instrumentu wsparcia określonych w
Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR
- związek przetwarzanego produktu nierolnego z produktem rolnym.

1.
4

Oświadczenia wymagane wraz z Planem projektu inwestycyjnego4

Oświadczenie jest wypełniane tylko wtedy gdy Wnioskodawca w pkt II. Planu projektu wybierze wariant 4.

2

Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu jednego z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich
Oświadczam, że inwestycja przyczynia się do realizacji priorytetu Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 1305/2013, tj. przyczynia się do poprawy konkurencyjności
producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości,
dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, a produkt nierolny
podlegający przetwarzaniu jest co najmniej pośrednio związany z produktem rolnym (uzasadnienie w pkt V. Planu
projektu).

…………………………….
(miejscowość)

2.

…………………
(data)

……………………………….
(pieczęć firmowa)

……………………………………………………
(podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy)

Oświadczenie Kredytobiorcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania:
Oświadczam, że nie otrzymałem/nie ubiegam się o przyznanie innego wsparcia5 pochodzącego ze środków ze środków
publicznych – krajowych lub wspólnotowych w ramach programów wykorzystujących wsparcie pochodzące z UE na
finansowanie kosztów objętych kredytem z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

…………………………….
(miejscowość)

…………………
(data)

……………………………….
(pieczęć firmowa)

……………………………………………………
(podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy)

5

Inne wsparcie finansowe oznacza takie, które nie zostało udzielone w ramach działania M04 „Inwestycje w środki trwałe”, o którym mowa w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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