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Warunki szczegółowe dla określenia kwoty dopłat do oprocentowania kredytów 

bankowych  
 

Dotyczy: kredytów bankowych zaciąganych na pokrycie wkładu własnego Beneficjenta                       
w całkowitych wydatkach kwalifikowanych dla zadań zgodnych z listą priorytetów 
WFOŚiGW finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów 
operacyjnych: POIiŚ, LRPO i PROW. 

 
1. Podstawę podjęcia decyzji o dofinansowaniu stanowi wniosek oraz umowa zawarta przez 

Beneficjenta z bankiem udzielającym kredytu, wraz ze sporządzonym przez bank - nie 
wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem kompletnego wniosku o dofinansowanie w formie 
dopłat - harmonogramem spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania kredytu w 
całym okresie kredytowania. 

2. Dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania kredytu jest udzielana do kwoty kredytu 
stanowiącej maksymalnie 60% różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi zadania, a 
dofinansowaniem ze środków UE. Źródłem tych danych jest umowa o dofinansowanie 
projektu środkami UE  lub zawarty aneks do tej umowy precyzujący rzeczywiste wartości : 
kosztów kwalifikowanych, dofinansowania środkami UE oraz udziału własnego Beneficjenta.  
Udział kwoty kredytu objętego dopłatami w stosunku do całej kwoty kredytu bankowego 
określa się współczynnikiem „W1”: 

kwota kredytu objętego dopłatami (zł) 
W1 =    ------------------------------------------   

         całkowita kwota kredytu (zł) 
 

3. Do określenia udziału dopłat ze środków Funduszu w spłacie odsetek przyjmuje się 
oprocentowanie kredytu bez prowizji banku, ustalone w umowie kredytowej, według stawki 
oprocentowania określonej w umowie i obliczonej na dzień, w którym został sporządzony 
harmonogram spłaty kredytu, o którym mowa w p.1. 

4. Wysokość dopłat jest ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem warunków umowy 
kredytowej i możliwości finansowych Funduszu oraz z uwzględnieniem warunków udzielania 
pożyczek ze środków Funduszu obowiązujących w danym roku. W 2010 roku wysokość 
dopłaty Funduszu do oprocentowania kredytu bankowego, określona na dzień zawarcia z 
Funduszem umowy w sprawie dopłat, nie może przekroczyć 0,4 stopy redyskonta weksli 
ustalonej przez Prezesa NBP, przy czym rzeczywista wysokość oprocentowania kredytu 
obciążająca Beneficjenta po uwzględnieniu dopłaty Funduszu nie może być mniejsza niż 3,5% 
w stosunku rocznym. 

5. Fundusz określa współczynnikiem „W2”  udział wysokości dopłaty ustalonej zgodnie z p.4           
w wysokości oprocentowania kredytu bankowego ustalonej zgodnie z p.3 : 

                      wysokość dopłaty Funduszu (%) 
W2 =   ---------------------------------------------------------                     

                 wysokość oprocentowania kredytu bankowego (%) 
 

6. Dla obliczenia kwoty dopłat w okresie objętym dopłatami (maksimum 7 lat; dla kredytów 
zaciągniętych przed 31.12.2009 - począwszy  od 1 stycznia 2010r. do 31.12.2016r.)  ustala się 
współczynnik „W”, który jest stały w całym okresie udzielania dopłat i określa, jaką część 
odsetek z tytułu oprocentowania kredytu Fundusz będzie refundował w okresie objętym 
dopłatami : 

W =   W1  x  W2 

 
7. Zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania kredytu, 

sporządzonym przez bank, oblicza się wartość całkowitej kwoty dopłat w okresie objętym 
dopłatami według wzoru : 

K dopłat  =  W  x  K odsetek w okresie 
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 gdzie :    
 K dopłat                 -   całkowita  kwota dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania 

kredytu bankowego w okresie objętym dopłatami 
 K odsetek w okresie  -    całkowita  kwota  odsetek  z tytułu oprocentowania naliczonych przez 

bank w okresie objętym dopłatami. 
 

8.   Dopłaty  realizowane  są  do  czasu wyczerpania kwoty dofinansowania lub upływu okresu 
objętego dopłatami. 

9. Dopłata przeznaczona jest wyłącznie na refundację odsetek kapitałowych w okresie 
kredytowania i nie dotyczy wszelkiego rodzaju innych zobowiązań wynikających z umowy 
kredytowej, w tym z nieterminowego spłacania kredytu bankowego. 

10. Dopłaty nie obejmują oprocentowania zapłaconego przez Beneficjenta przed datą zawarcia 
umowy dofinansowania w formie dopłat ze środków Funduszu. Wyjątek stanowią dopłaty do 
kredytów zaciągniętych przed 31.12.2009 r., dla których okres objęty dopłatami określono w 
p.6. 

11. Wnioski o dofinansowanie w formie dopłat należy składać zgodnie z obowiązującą procedurą 
opisaną w „Ogólnych zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w 
Zielonej Górze”  dostępnych na stronie internetowej WWW.wfosigw.zgora.pl.  
Beneficjenci, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w formie dopłat w 2010 r. winni 
złożyć kompletny wniosek najpóźniej do dnia 31 maja 2010 r.  
Zapotrzebowanie na dofinansowanie w tej formie w kolejnych latach należy zgłosić w 
aktualnym, obowiązującym na dany rok trybie.  
Dla kompletnego wniosku, stanowiącego podstawę przyznania dofinansowania i zawarcia 
umowy z Funduszem, obowiązuje „Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do wniosku 
o dofinansowanie”, zamieszczony na stronie internetowej Funduszu. Jednym z wymaganych 
załączników jest kopia umowy wraz z aneksami w sprawie dofinansowania zadania środkami 
Unii Europejskiej. 

12. Dodatkowo należy dołączyć: 
• Kopię umowy kredytowej zawartej z bankiem udzielającym kredytu potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, 
• Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania (w oryginale) 

sporządzony przez bank nie wcześniej niż na 30 dni przez złożeniem wniosku o 
dofinansowanie w formie dopłat. 

http://www.wfosigw.zgora.pl/

