
4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I 

KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH 

MŚP Poddziałanie 3.4.1 INSTRUMENTY 

FINANSOWE DLA MŚP – WCZESNA 

FAZA ROZWOJU

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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 -

5 Nazwa instrumentu finansowego
Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów 

finansowych w Małopolsce

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe
IF na poziomie krajowym, regionalnym, 

transnarodowym lub transgranicznym

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013, wspierany 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 zadania wdrożeniowego

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami finansowymi EBI w 

ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a
n/d

8 Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz Funduszy

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

Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie 

zaprojektowanymi przez Instytucję 

Zarządzającą (tzw. tailor - made financial 

instruments)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy z wykorzystaniem funduszu funduszy 

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych
Fundusz Funduszy Województwa 

Małopolskiego

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
pożyczki

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 (wyłącznie w przypadku instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji 

zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy Menadżer Funduszu Funduszy

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; publiczny bank lub publiczna instytucja, 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)

publiczny bank lub publiczna instytucja, 

ustanowione jako podmioty prawne 

prowadzące profesjonalną działalność 

finansową

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 inna procedura

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

współpraca między jednostkami administracji 

(tryb z wolnej ręki w ramach współpracy 

publiczno-publicznej)

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 19.12.2016

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 22 875 659,39

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 19 444 310,33

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 17 156 744,53

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 14 583 232,74

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 14 583 232,74

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) 2 573 511,79

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 1 091 112,31

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 1 482 399,48

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR) 0,00

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 733 625,15

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 318 082,50

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 415 542,66

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)
0,00

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)
0,00

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)
0,00

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)
0,00

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka 

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego
2017.09.14 ; 2019.03.05 ; 2019.05.10 ; 

2020.06.25

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

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)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)



24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 

produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
9 512 661,78

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 8 016 349,75

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku 

gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
9 167 234,45

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 7 717 272,99

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 7 717 272,99

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) 577 403,60

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 872 557,86

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (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
327

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

produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 270

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa -

29.2 w tym MŚP 270

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 258

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 n/d

30 Data ukończenia oceny ex ante 29.07.2015

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

23.08.2017, 01.09.2017, 05.03.2019, 

05.03.2019, 10.05.2019, 25.06.2020, 

25.06.2020

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 6

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 7 łącznie (2 w 2020 r.)

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

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)

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 275 660,08

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 891 252,68

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 704 078,21

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 187 174,47

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44 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 finansują 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

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 3 431 349,06

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 3 431 349,06

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 597 650,90

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

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 597 650,90

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 1 449 961,45

38.3A
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

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 577 403,60

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 872 557,86

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
1,00

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

finansowego, według produktów
1,09

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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 

niż dotacje)  EUR

41.1a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 419 164,47

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

[przedsiębiorstwa]

41.1b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 88

41c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie [przedsiębiorstwa]

41.1c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 88

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

dane dla wskaźników na podstawie SL2014

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

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





4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

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

Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu 

finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I 

KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 

3.4.1 INSTRUMENTY FINANSOWE 

DLA MŚP – WCZESNA FAZA 

ROZWOJU

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

Regionalnego

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

finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego Bank Gospodarstwa Krajowego

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

7 Rozwiązania wdrożeniowe nd.

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI
nd.

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nd.

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

nd.

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami 

finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a
nd.

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

(ang. tailor-made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w 

przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 

wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach 

instytucji finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny bank lub publiczna instytucja, 

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

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 udzielenie zamówienia publicznego

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 14.09.2017

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 450 639,73

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 314 452,57

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 450 639,73

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 314 452,57

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 314 452,57

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) 136 187,16

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 23 527,23

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 112 659,93

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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

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)

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)



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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla Start-upów w Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 14.09.2017

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-

kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
450 639,72

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 314 452,56

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
450 639,72

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 314 452,56

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 314 452,56

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 23 527,23

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 112 659,93

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
13

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

odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 12

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 12

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 11

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

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 47 204,08

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 104 585,16

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 85 324,10

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 19 261,06

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 136 187,16

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument 

finansowy (w EUR)
136 187,16

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 136 187,16

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 23 527,23

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 112 659,93

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 136 187,16

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 23 527,23

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 112 659,93

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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,433092855

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 112 659,93

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 

dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 12

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 12

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I 

KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH 

MŚP Poddziałanie 3.4.1 INSTRUMENTY 

FINANSOWE DLA MŚP – WCZESNA 

FAZA ROZWOJU

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego Agencja Leasingu i Finansów S.A.

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Piłsudskiego 13, 50 - 048 Wrocław 

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z produktami finansowymi EBI w 

ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

tailor-made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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
pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji 

zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Agencja Leasingu i Finansów S.A.

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Piłsudskiego 13, 50 - 048 Wrocław 

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 14.09.2017

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 1 950 815,08

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 1 633 514,58

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 1 950 815,08

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 633 514,58

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 633 514,58

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) 317 300,49

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 122 218,98

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 195 081,51

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 61 852,40

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 61 852,40

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla start-upów

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 14.09.2017

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne 

produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
1 950 815,08

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 1 633 514,59

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku 

gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
1 950 815,08

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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)

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

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013)



25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 1 633 514,59

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 633 514,59

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 122 218,98

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 195 081,51

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi 

odbiorcami, według produktów
72

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

produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 51

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 51

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 49

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 4 263,49

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 444 480,91

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 364 276,90

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 80 204,01

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 317 300,49

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 317 300,49

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 317 300,49

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 122 218,98

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 195 081,51

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 317 300,49

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 122 218,98

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 195 081,51

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
1

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

finansowego, według produktów
1,123030592

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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 

niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 195 081,51

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

[przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 51

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie [przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 51

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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)

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

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.1 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – 

WCZESNA FAZA ROZWOJU

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

5 Nazwa instrumentu finansowego

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie 

„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i 

Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej;

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka;

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)
Polska, ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha 

Beskidzka 

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie 

„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i 

Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej;

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka;

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Polska, ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha 

Beskidzka 

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 05.03.2019

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 4 877 037,69

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 083 786,46

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 039 374,76

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 2 552 366,54

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 552 366,54

15.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

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)

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

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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)



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) 487 008,23

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 190 967,16

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 296 041,06

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 155 710,61

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 155 710,61

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)

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla start-upów w Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 05.03.2019

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
3 092 090,66

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 2 589 161,46

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
2 960 410,65

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 2 478 899,22

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 478 899,22

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 185 470,36

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 296 041,06

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
92

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 82

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 82

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 80

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 5 254,39

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 145 813,75

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 109 839,47

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 35 974,28

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 793 251,23

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
793 251,23

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument 

finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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



38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 487 008,23

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 190 967,16

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 296 041,06

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 481 511,43

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 185 470,36

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 296 041,06

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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,083251633

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 371 010,00

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 82

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 82

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.1 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – 

WCZESNA FAZA ROZWOJU

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom posrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego

Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A.,

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.oraz 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom posrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A.,

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.oraz 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 05.03.2019

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 2 194 666,96

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 1 837 703,91

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 1 764 809,28

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 480 372,59

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 480 372,59

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) 284 436,69

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 110 760,95

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 173 675,74

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 79 695,71

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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)

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

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)



17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 79 695,71

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)

poziom posrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla start-upów w Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 05.03.2019

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
1 754 534,18

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 1 469 158,83

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
1 736 757,38

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 1 454 273,42

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 454 273,42

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 108 808,22

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 173 675,74

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
71

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 62

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 62

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 60

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

poziom posrednika finansowego

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom posrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 580,25

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 134 672,23

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 98 699,47

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 35 972,75

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0

poziom posrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 356 963,05

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
356 963,05

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 284 436,69

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 110 760,95

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 173 675,74

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 282 483,95

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 108 808,22

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 173 675,74

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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,095318684

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 218 878,06

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 62

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 62

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.1 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – 

WCZESNA FAZA ROZWOJU

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

S. A.

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

S. A.

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 10.05.2019

poziom pośrednika finansowego

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 1 950 815,08

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 1 633 514,58

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 999 302,40

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 841 260,01

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 841 260,01

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) 158 042,39

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 62 942,78

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 95 099,61

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 52 852,88

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 52 852,88

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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

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)

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)



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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla Start-upów w Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 10.05.2019

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
1 041 276,96

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 871 913,06

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
950 996,13

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 796 316,42

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 796 316,42

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 59 580,10

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 95 099,61

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
50

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców 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 41

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 1 123,42

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 55 416,54

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 45 684,30

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 9 732,24

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 317 300,49

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
317 300,49

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 158 042,39

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 62 942,78

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 95 099,61

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 154 679,71

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 59 580,10

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 95 099,61

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
1

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,080001916

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 260 501,62

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 44

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 44

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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



Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.1 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – 

WCZESNA FAZA ROZWOJU

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Złota 59 00-120 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Złota 59 00-120 Warszawa

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura
otwarty nabór ogłoszony przez podmiot zarządzający 

funduszem funduszy

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 25.06.2020

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 2 194 666,96

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 2 041 893,23

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 274 333,37

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 255 236,65

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 255 236,65

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) 19 096,72

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 19 096,72

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)
1
 (w EUR)

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy
Pożyczka dla start-upów w celu niwelowania 

skutków COVID-19 w Małopolsce

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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)

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

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 25.06.2020

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
150 551,96

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 140 071,84

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
138 794,03

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 129 132,39

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 129 132,39

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 9 661,64

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 0,00

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

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
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców 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

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 0

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 286,58

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 253,96

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 32,62

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 152 773,73

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
152 773,73

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 19 096,72

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 19 096,72

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 9 661,64

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 9 661,64

38.3.2 w tym wkłady prywatne (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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,074819625

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 17 708,70

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 6

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 6

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

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

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego Fundusz Wschodni

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii

7.2 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez 

7.3 Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

9 Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi- pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

9.2 Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne nd.

10 Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

poziom pośrednika finansowego

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 podmiot prawa publicznego

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Fundusz Wschodni

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura otwarty nabór ogłoszony przez podmiot zarządzający 

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 25.06.2020

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 2 194 666,96

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 2 041 893,23

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 978 821,46

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 910 684,38

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 910 684,38

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) 68 137,08

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 68 137,08

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)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 24 147,81

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 24 147,81

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

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy
Pożyczka dla start-upów w celu niwelowania 

skutków COVID-19 w Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 25.06.2020

24 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 1 072 753,21

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 998 077,42

25 Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 978 821,46

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 910 684,39

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 910 684,39

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 68 137,08

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 0,00

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 0

27 Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 22

28 Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 15

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 15

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 13

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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)

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

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



poziom pośrednika finansowego

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

33 Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 0

34 Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 26,48

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 144,55

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 0,00

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 144,55

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy 

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 

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 152 773,73

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 152 773,73

38.1A Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument 

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 68 137,08

38.2A Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o 

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 68 137,08

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 68 137,08

38.3A Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o 

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 68 137,08

38.3.2 w tym wkłady prywatne (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 1,00

39.2 Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi- 1,024281016

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 976 532,65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0,00

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 15

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 360

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 15

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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

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) i i) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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 -

5 Nazwa instrumentu finansowego
Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów 

finansowych w Małopolsce

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe
IF na poziomie krajowym, regionalnym, 

transnarodowym lub transgranicznym

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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 zadania wdrożeniowego 

(art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii)

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a
n/d

8 Rodzaj instrumentu finansowego

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

Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie 

zaprojektowanymi przez Instytucję Zarządzającą 

(tzw. tailor - made financial instruments)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy z wykorzystaniem funduszu funduszy 

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Fundusz Funduszy Województwa Małopolskiego

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

pożyczki

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 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy Menadżer Funduszu Funduszy

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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)

publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione 

jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną 

działalność finansową

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 inna procedura

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

współpraca między jednostkami administracji (tryb z 

wolnej ręki w ramach współpracy publiczno-

publicznej)

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 19.12.2016

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 45 751 318,78

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 38 888 620,65

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 45 751 318,77

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 38 888 620,65

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 38 888 620,65

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) 6 862 698,12

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 2 909 633,05

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 3 953 065,07

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR) 0,00

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 2 372 948,28

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 545 335,29

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 1 827 612,99

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)
0,00

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)
0,00

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)
0,00

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)
0,00

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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 

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

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)

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)



22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka 

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego
2017.09.14 ; 2018.10.18 ; 2018.10,15 ; 2019.03.29 ; 

2019.04.24

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
43 649 162,73

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 35 098 445,72

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
42 648 515,15

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 34 311 805,06

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 34 311 805,06

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) 2 567 197,28

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 5 769 512,80

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(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
1102

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 836

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 835

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 652

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 1

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców Fundacje

30 Data ukończenia oceny ex ante 29.07.2015

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy
23.08.2017, 05.09.2018, 14.09.2018, 03.10.2018, 

29.03.2019, 24.04.2019, 03.06.2020

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 5

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 7 łącznie (0 w 2020 r.)

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

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)

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 467 459,79

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 7 081 174,82

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 6 130 566,53

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 950 608,29

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44 3 319 427,76

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 finansują 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) 52 398,61

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

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 6 862 698,12

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
10 062 914,63

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 2 604 422,57

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

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 2 604 422,57

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 8 334 076,48

38.3A
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

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 2 567 197,28

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 5 766 879,20

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
1,00

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

41a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 11 959 200,07

41b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 583

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



41c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 583

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

dane dla wskaźników na podstawie SL2014



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

5 Nazwa instrumentu finansowego Bank Gospodarstwa Krajowego

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

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii

7.2 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez 

7.3 Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

9 Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi- pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

9.2 Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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 podmiot prawa publicznego

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 udzielenie zamówienia publicznego

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 14.09.2017

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 723 640,63

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 504 950,27

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 723 640,63

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 504 950,27

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 504 950,27

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) 218 690,36

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 37 780,20

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 180 910,16

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)
1
 (w EUR)

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 

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 14.09.2017

24 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 723 640,63

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 504 950,27

25 Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 723 640,63

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 504 950,27

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 504 950,27

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 37 780,20

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 180 910,16

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 0

27 Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 14

28 Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 12

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 12

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 9

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

33 Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 

34 Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i 

poziom pośrednika finansowego

IV.   Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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)

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)

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

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)



35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 83 355,67

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 199 482,59

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 172 440,14

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 27 042,45

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy 

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 

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 218 690,36

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 218 690,36

38.1A Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument 

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 218 690,36

38.2A Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o 

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 37 780,20

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 180 910,16

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 218690,361

38.3A Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o 

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 37 780,20

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 180 910,16

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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,433092866

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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  

EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 182 077,12

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje 

[przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 12

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie [przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 12

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

S. A.

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

S. A.

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 14.09.2017

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 6 196 706,71

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 900 543,73

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 6 154 843,35

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 4 866 313,55

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 866 313,55

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) 1 288 529,80

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 364 095,88

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 924 433,92

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 328 727,49

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 328 727,49

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 14.09.2017

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)



24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
6 155 849,71

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 867 109,36

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
6 154 843,35

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 866 313,50

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 866 313,50

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 217 586,03

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 337 154,13

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

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
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 134

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 133

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 103

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 1

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców Fundacja

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 932,49

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 1 863 035,69

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 660 805,86

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 202 229,83

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 1 296 162,98

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
1 296 162,98

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 1 288 529,80

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 364 095,88

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 924 433,92

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 554 740,16

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 217 586,03

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 337 154,13

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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,006461789

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 2 254 573,17

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 134

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 134

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI
Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego

Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu 

Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej 

Sp. z o.

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Orkana 20f/1 34-700 Rabka

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)
8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu 

Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej 

Sp. z o.

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Polska, ul. Orkana 20f/1 34-700 Rabka

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 14.09.2017

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 4 877 037,69

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 083 786,44

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 4 876 700,73

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 4 083 504,29

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 083 504,29

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) 793 196,44

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 305 526,37

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 487 670,07

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 236 541,17

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 236 541,17

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)

poziom pośrednika finansowego

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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 

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

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)



22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 14.09.2017

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

4 876 700,73

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 083 504,29

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

4 876 700,73

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 083 504,29

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 083 504,29

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 305 526,37

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 487 670,07

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

146

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 128

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 128

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 113

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 388,43

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 1 335 308,66

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 155 704,33

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 179 604,32

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 793 251,25

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

793 251,25

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 793 196,44

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 305 526,37

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 487 670,07

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 793 196,44

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 305 526,37

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 487 670,07

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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,088636826

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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 1 096 984,30

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 128

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 128

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI
Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3 Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10 Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Polska, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 18.10.2018

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 5 852 445,22

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 083 786,44

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 5 852 445,22

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 4 083 786,44

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 083 786,44

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) 1 768 658,78

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 305 547,48

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 1 463 111,30

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 275 504,90

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 275 504,90

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 18.10.2018

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)



24 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
5 852 445,22

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 083 786,44

25 Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 5 852 445,22

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 083 786,44

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 083 786,44

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 305 547,48

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 1 463 111,30

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

27 Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
126

28 Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 97

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 97

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 66

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 0

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 7 818,87

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 834 853,11

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 747 049,46

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 87 803,65

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 1 768 658,78

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
1 768 658,78

38.1A Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 1 768 658,78

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 305 547,48

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 463 111,30

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 1 768 658,78

38.3A 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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 305 547,48

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 463 111,30

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
1

39.2 Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,309776908

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 2 949 481,78

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 97

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 97

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

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

Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI
Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego
wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5
Nazwa instrumentu finansowego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

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

Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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
nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1
Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

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

Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 15.10.2018

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 6 346 024,94

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 900 543,73

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 909 389,08

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 3 062 839,83

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 3 062 839,83

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) 846 549,25

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 229 160,61

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 617 388,64

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 135 821,92

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 135 821,92

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)



23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 15.10.2018

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
3 930 392,04

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 3 035 137,47

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 3 631 697,87

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 2 804 479,08

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 804 479,08

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 209 830,14

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 617 388,64

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)
0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
87

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 60

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 60

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 51

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

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 5 298,65

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 453 880,11

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 376 150,30

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 77 729,81

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 1 445 481,22

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)
1 445 481,22

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 846 549,25

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 229 160,61

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 617 388,64

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 827 218,78

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 209 830,14

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 617 388,64

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
1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów
1,210829001

41 a
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 1 079 498,48

41 b

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 60

41 c
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 60

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego Konsorcjum w skałdzie: Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A, Fundacja Rozwoju 

Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski 

Zachodniej Sp. z o.o. , Agencja Rozwoju Małopolski 

Zachodniej S.A. 

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3 Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10 Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Konsorcjum w skałdzie: Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A, Fundacja Rozwoju 

Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski 

Zachodniej Sp. z o.o. , Agencja Rozwoju Małopolski 

Zachodniej S.A. 

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 15.10.2018

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 14 631 113,06

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 12 251 359,32

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 14 384 105,04

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 12 067 588,93

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 12 067 588,93

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) 2 316 516,11

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 902 892,80

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 1 413 623,31

16 Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 466 205,84

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 466 205,84

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)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

III.   Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 

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)



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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 15.10.2018

24 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

14 279 947,18

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 11 957 310,71

25 Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

14 136 233,07

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 11 836 971,73

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 11 836 971,73

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 885 638,03

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 1 413 623,31

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27 Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

370

28 Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 292

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 292

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 236

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

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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)

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 18 576,77

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 1 683 033,68

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 403 326,83

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 279 706,84

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 2 379 753,74

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

2 379 753,74

38.1A Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 2 316 516,11

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 902 892,80

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 413 623,31

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 2 299 261,34

38.3A 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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 885 638,03

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 413 623,31

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

1

39.2 Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,121542984

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 3 322 949,11

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 292

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 292

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI
Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Złota 59 00-120 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Polska, ul. Złota 59 00-120 Warszawa

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 24.04.2019

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 4 145 482,03

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 3 471 218,47

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 829 255,06

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 3 241 505,49

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 3 241 505,49

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) 587 749,58

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 242 528,31

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 345 221,27

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 200 728,05

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 200 728,05

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 24.04.2019

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)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

4 145 858,01

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 3 474 199,89

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

3 810 073,96

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 3 223 659,60

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 3 223 659,60

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 241 193,10

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 345 221,27

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

105

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 97

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 97

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

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 9 042,89

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 416 982,52

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 388 996,21

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 27 986,31

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 674 263,56

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

674 263,56

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 587 749,58

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 242 528,31

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 345 221,27

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 586 414,36

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 241 193,10

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 345 221,27

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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,070806486

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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 1 214 403,94

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 97

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 97

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI
Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

Działanie 3.4.ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

MAŁOPOLSKICH MŚP Poddziałanie 3.4.2 

INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP - 

POWYŻEJ 24 M-CY.

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

wzmacnianie konkurencyjności MŚP

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego
Towarzystwo Inwestycji Społeczno -Ekonomicznych 

S.A

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul.Okopowa 56, 01-041 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Towarzystwo Inwestycji Społeczno -Ekonomicznych 

S.A

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Polska, ul.Okopowa 56, 01-041 Warszawa

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 29.03.2019 \

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 3 483 302,24

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 2 900 509,32

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 452 894,57

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 2 898 849,53

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 898 849,53

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) 554 045,05

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 216 890,91

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 337 154,13

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 96 672,97

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 96 672,97

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)

poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka dla MŚP pow. 24 m-cy dla Małopolski

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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 

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

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)



23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 29.03.2019

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

3 684 329,20

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 3 092 447,28

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

3 462 880,31

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 2 908 140,14

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 908 140,14

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 217 586,03

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 337 154,13

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

92

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 76

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 76

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 46

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

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 3 412,05

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 259 671,06

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 226 093,38

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 33 577,68

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 582 792,92

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

582 792,92

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 554 045,05

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 216 890,91

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 337 154,13

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 554 740,16

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 217 586,03

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 337 154,13

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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,128119965

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

(CI7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  EUR

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 953 065,07

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 2 254 573,17

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

(CI3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 76

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

[przedsiębiorstwa]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 305

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 76

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA, Działanie 4.3 POPRAWA 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 

SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, 

Poddziałanie 4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – 

INSTRUMENT FINANSOWY

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

 wspieranie    przejścia    na    gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich  sektorach 

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 -

5 Nazwa instrumentu finansowego
Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów 

finansowych w Małopolsce

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe
IF na poziomie krajowym, regionalnym, 

transnarodowym lub transgranicznym

7.1
Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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 zadania wdrożeniowego 

(art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii)

7.3
Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a
n/d

8 Rodzaj instrumentu finansowego

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

Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie 

zaprojektowanymi przez Instytucję Zarządzającą 

(tzw. tailor - made financial instruments)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy z wykorzystaniem funduszu funduszy 

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Fundusz Funduszy Województwa Małopolskiego

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

pożyczki

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 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy Menadżer Funduszu Funduszy

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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)

publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione 

jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną 

działalność finansową

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 inna procedura

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

współpraca między jednostkami administracji (tryb z 

wolnej ręki w ramach współpracy publiczno-

publicznej)

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 19.12.2016

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 22 875 659,39

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 19 444 310,33

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 17 156 744,54

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 14 583 232,74

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 14 583 232,74

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) 2 573 511,80

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 1 715 674,26

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 857 837,54

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

0,00

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 641 138,03

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 286 522,36

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 354 615,67

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)
0,00

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)
0,00

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)
0,00

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)
0,00

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka 

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 2018-01-18; 2020-02-13; 2020-05-08

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
9 647 511,38

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 8 114 064,54

25
Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
9 263 423,80

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 7 791 026,72

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 7 791 026,72

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) 916 591,28

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 555 805,79

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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

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)

IV.   Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione 

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(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
89

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów
0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 79

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 1

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 78

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców
Wspólnota mieszkaniowa, Spółdzielnie, Wspólnoty 

samorządowe

30 Data ukończenia oceny ex ante 29.07.2015

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 2018-01-18, 2020-02-13, 2020-05-08

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 5

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3 (2 w 2020 r.),

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 0

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

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 233 836,81

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 463 752,98

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 440 016,89

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 23 736,09

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44 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 finansują 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

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

0,00

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 3 431 349,06

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument 

finansowy (w EUR)
3 431 349,06

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 1 120 383,39

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

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 1 120 383,39

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 1 472 397,08

38.3A
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

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 916 591,28

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 555 805,79

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
1,00

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

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
(CI 31) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 

zużycia energii [gospodarstwa domowe]

41.1 Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 388

41.2 Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 229

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

dane dla wskaźników na podstawie SL2014

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)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA, Działanie 4.3 POPRAWA 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 

SEKTORZE PUBLICZNYM I 

MIESZKANIOWYM, 

Poddziałanie 4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – 

INSTRUMENT FINANSOWY

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

 wspieranie    przejścia    na    gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich  sektorach 

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

poziom pośrednika finansowego

5
Nazwa instrumentu finansowego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

6
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made) 

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1
Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 18.01.2018

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 7 471 206,67

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 6 283 678,10

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 7 470 684,16

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 6 283 238,34

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 6 283 238,34

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) 1 187 445,82

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 739 204,43

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 448 241,39

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 294 858,09

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 294 858,09

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)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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 

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

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)



poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka na efektywność energetyczną w 

Małopolsce
23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 18.01.2018

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

7 471 206,63

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 6 283 677,74

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

7 470 683,76

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 6 283 237,97

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 6 283 237,97

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 739 204,39

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 448 241,39

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

68

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 62

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 1

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 61

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców Spółdzielnie, Wspólnoty mieszkaniowe

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 35 393,04

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 452 012,72

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 430 122,57

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 21 890,15

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 1 187 528,57

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

1 187 528,57

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 1 187 445,82

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 739 204,43

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 448 241,39

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 1 187 445,78

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 739 204,39

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 448 241,39

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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,101997491

41
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI 31) Liczba gospodarstw domowych z lepszą 

klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]

41.1 Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 388

41.2 Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 229

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA, Działanie 4.3 POPRAWA 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 

SEKTORZE PUBLICZNYM I 

MIESZKANIOWYM, 

Poddziałanie 4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – 

INSTRUMENT FINANSOWY

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3

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

instrumentu finansowego

 wspieranie    przejścia    na    gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich  sektorach 

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

poziom pośrednika finansowego

5
Nazwa instrumentu finansowego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

6
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made) 

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1
Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 13.02.2020

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 3 735 603,33

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 3 141 839,05

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 2 741 164,75

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 2 356 379,29

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 356 379,29

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) 384 785,47

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 277 221,06

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 107 564,40

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 15 887,74

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 15 887,74

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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)



poziom pośrednika finansowego

22
Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka na efektywność energetyczną Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 13.02.2020

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

1 792 740,04

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 1 507 788,75

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

1 792 740,04

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 1 507 788,75

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 507 788,75

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 177 386,89

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 107 564,40

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

19

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 17

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 17

29.4.1
opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców Spółdzielnie, Wspólnoty mieszkaniowe, Wspólnoty 

samorządowe

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 1 113,32

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 10 565,34

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 9 894,32

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 671,02

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 593 764,28

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

593 764,28

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 384 785,47

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 277 221,06

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 107 564,40

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 284 951,30

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 177 386,89

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 107 564,40

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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,175361469

41
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI 31) Liczba gospodarstw domowych z lepszą 

klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]

41.1 Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 388

41.2 Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA, Działanie 4.3 POPRAWA 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W 

SEKTORZE PUBLICZNYM I 

MIESZKANIOWYM, 

Poddziałanie 4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – 

INSTRUMENT FINANSOWY

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3

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

instrumentu finansowego

 wspieranie    przejścia    na    gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich  sektorach 

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego ALIOR BANK S.A.

6
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Łopuszańska 38D, 00 – 955 Warszawa

7 PF_

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made) 

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy ALIOR BANK S.A.

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Łopuszańska 38D, 00 – 955 Warszawa

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 08.05.2020

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 4 202 553,75

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 3 534 568,93

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 987 600,13

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 883 642,23

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 883 642,23

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) 103 957,90

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 103 957,90

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)
1
 (w EUR)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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)



poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka na efektywność energetyczną w 

Małopolsce
23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 08.05.2020

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

383 564,71

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 322 598,06

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

0,00

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00

25.1.1 w tym EFRR (w EUR)

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

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

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

2

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

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

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 0,00

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 0,00

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 0,00

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0,00

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 667 984,82

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

667 984,82

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 103 957,90

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 103 957,90

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 0,00

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00

38.3.2 w tym wkłady prywatne (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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

0

41
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy (CI 31) Liczba gospodarstw domowych z lepszą 

klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]

41.1 Wartość docelowa wskaźnika produktu 3 388

41.2 Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Rynek Pracy

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY 

Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Poddziałanie 8.3.2 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM W 

FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH

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

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie mobilności pracowików 

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 -

5
Nazwa instrumentu finansowego Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów 

finansowych w Małopolsce

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Warszawa

7
Rozwiązania wdrożeniowe IF na poziomie krajowym, regionalnym, 

transnarodowym lub transgranicznym

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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 zadania wdrożeniowego 

(art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii)

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

n/d

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1

Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie 

zaprojektowanymi przez Instytucję Zarządzającą 

(tzw. tailor - made financial instruments)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy z wykorzystaniem funduszu funduszy 

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Fundusz Funduszy Województwa Małopolskiego

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

mikropożyczki

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 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy Menadżer Funduszu Funduszy

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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)

publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione 

jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną 

działalność finansową

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 inna procedura

12.1

Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy współpraca między jednostkami administracji (tryb z 

wolnej ręki w ramach współpracy publiczno-

publicznej)

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 19.12.2016

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 5 718 914,96

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 861 077,58

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 1 429 728,74

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 215 269,40

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) 1 215 269,40

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) 214 459,34

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) 214 459,34

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

0,00

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 51 540,90

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 51 540,90

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)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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

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)



22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy n/d

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 0,00

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

0,00

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

0,00

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00

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) 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

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(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

0,00

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0,00

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0,00

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0,00

29.2 w tym MŚP 0,00

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0,00

29.3 w tym osoby fizyczne 0,00

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0,00

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców n/d

30 Data ukończenia oceny ex ante 29.07.2015

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy _

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu _

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

32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 14.02.2020

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)

_

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 57 937,67

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 0,00

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 0,00

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0,00

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44 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 finansują 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

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

0,00

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 857 837,38

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

857 837,38

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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

38.2A
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

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 0,00

38.3A
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

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00

38.3.2 w tym wkłady prywatne (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

-

41a

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba osób pozostających bez pracy, które

skorzystały z instrumentów zwrotnych na

podjęcie działalności gospodarczej w programie 

[osoby]

41.1a Wartość docelowa wskaźnika produktu 240

41.2a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

41b

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba osób pracujących, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie

41.1b Wartość docelowa wskaźnika produktu 90

41.2b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



41c

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

41.1c Wartość docelowa wskaźnika produktu 330

41.2c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1

Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni 

Regionalnej

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś Priorytetowa 11. REWITALIZACJA 

PRZESTRZENI REGIONALNEJ, 

Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I 

ODNOWY MAŁOPOLSKI

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

promowanie włączenia  społecznego, walka z 

ubóstwem  i  wszelką  dyskryminacją 

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 -

5
Nazwa instrumentu finansowego Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów 

finansowych w Małopolsce

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Warszawa

7
Rozwiązania wdrożeniowe IF na poziomie krajowym, regionalnym, 

transnarodowym lub transgranicznym

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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 zadania wdrożeniowego 

(art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii)

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

n/d

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1

Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Wdrażany zgodnie z warunkami specjalnie 

zaprojektowanymi przez Instytucję Zarządzającą 

(tzw. tailor - made financial instruments)

8.2
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy z wykorzystaniem funduszu funduszy 

8.2.1
Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Fundusz Funduszy Województwa Małopolskiego

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

pożyczki

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 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy Menadżer Funduszu Funduszy

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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)

publiczny bank lub publiczna instytucja, ustanowione 

jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną 

działalność finansową

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 inna procedura

12.1

Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy współpraca między jednostkami administracji (tryb z 

wolnej ręki w ramach współpracy publiczno-

publicznej)

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 19.12.2016

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 34 313 490,18

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 29 166 465,49

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 25 735 117,64

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 21 874 849,12

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 21 874 849,12

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) 3 860 268,52

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 2 573 511,80

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 1 286 756,72

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

0,00

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 1 337 653,99

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 446 945,06

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 890 708,93

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)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań 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)

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

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)

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)



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)

0,00

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka 

23
Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 2018-01-18; 2020-10-29

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

21 002 627,20

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 17 664 302,99

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

20 545 818,34

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 17 280 102,70

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 17 280 102,70

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) 2 032 953,37

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 1 232 762,27

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(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

49

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 44

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 8

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 5

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 36

29.4.1

opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców Wspólnoty mieszkaniowe, Wspólnoty samorządowe, 

stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie

30 Data ukończenia oceny ex ante 29.07.2015

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 18.01.2018, 29.10.2020

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 2 (1 w 2020 r.)

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 _

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)

_

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 338 324,15

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 807 549,01

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 652 529,16

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 155 019,84

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44 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 finansują 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

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

0,00

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 5 147 024,69

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

5 147 024,69

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 2 032 954,75

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

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 2 032 954,75

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 3 265 715,64

38.3A
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

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 2 032 953,37

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 232 762,27

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

1,00

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

41a
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]

41.1a Wartość docelowa wskaźnika produktu 65

41.2a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 30,87

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



41b

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

[szt.]

41.1b Wartość docelowa wskaźnika produktu 50

41.2b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 7

41c
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach [szt.]

41.1c Wartość docelowa wskaźnika produktu 83

41.2c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 3

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni 

Regionalnej

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś Priorytetowa 11. REWITALIZACJA 

PRZESTRZENI REGIONALNEJ, 

Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I 

ODNOWY MAŁOPOLSKI

2
Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3

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

instrumentu finansowego

promowanie włączenia  społecznego, walka z 

ubóstwem  i  wszelką  dyskryminacją 

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

poziom pośrednika finansowego

5
Nazwa instrumentu finansowego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

6
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3

Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made) 

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1
Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków 

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 18.01.2018

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 20 545 818,34

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 17 280 114,49

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 20 545 818,34

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 17 280 101,32

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 17 280 101,32

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) 3 265 717,02

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) 2 032 954,75

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 1 232 762,27

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI)
1
 (w EUR)

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) 772 527,20

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 772 527,20

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)

poziom pośrednika finansowego

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)



22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczki na rewitalizację i odnowę Małopolski

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 18.01.2018

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

21 002 627,20

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 17 664 302,99

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

20 545 818,34

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 17 280 102,70

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 17 280 102,70

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 2 032 953,37

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 1 232 762,27

26
Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

49

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 44

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 8

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 5

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 36

29.4.1

opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie, Wspólnoty 

mieszkaniowe, Wspólnoty samorządowe

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 103 489,07

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 805 824,35

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 652 529,16

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 153 295,19

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 3 265 703,85

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

3 265 703,85

38.1A
Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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) 3 265 717,02

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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 2 032 954,75

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 232 762,27

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 3 265 715,64

38.3A
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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 2 032 953,37

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 232 762,27

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

1

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

1,105828234

41 a
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 34,59

41 b

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

[szt.]

41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 50

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 10

41 c
Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach [szt.]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 83

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 4

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)

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) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 ust. 2 

lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

1303/2013)



Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.



4,5565

Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1 Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI Oś Priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni 

Regionalnej

1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach 

programu finansowanego z EFSI

Oś Priorytetowa 11. REWITALIZACJA 

PRZESTRZENI REGIONALNEJ, 

Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I 

ODNOWY MAŁOPOLSKI

2 Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

instrumentu finansowego

promowanie włączenia  społecznego, walka z 

ubóstwem  i  wszelką  dyskryminacją 

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

poziom pośrednika finansowego

5 Nazwa instrumentu finansowego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1 Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany 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

7.3 Instrument finansowy, o kórym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od instytucji zarządzającej z 

produktami finansowymi EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a

8 Rodzaj instrumentu finansowego poszczególny findusz funduszu funduszy

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

made)

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

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

pożyczka

9.1 Opis innego produktu finansowego nd.

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

nd.

10 Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie 

w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i lit. c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej

poziom pośrednika finansowego

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; publiczny 

bank lub publiczna instytucja, 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

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

11.1.2 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy Polska, ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków 

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

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nd.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 29.10.2020

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 9 805 958,75

14.1 w tym wkłady z EFSI (w EUR) 8 247 327,37

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 0,00

15.1 w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 0,00

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0,00

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) 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)
1
 (w EUR)

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)

ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

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

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)

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)

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)



poziom pośrednika finansowego

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka na rewitalizację w Małopolsce

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego 29.10.2020

24 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 

kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

0,00

24.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00

25 Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych 

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

0,00

25.1 w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0,00

25.1.2 w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3 w tym EFS (w EUR)

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5 w tym EFMR (w EUR)

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

26 Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych 

(EUR)

0

27 Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

0

28 Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 

ostatecznych odbiorców, według produktów

0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym MŚP 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

30 Data ukończenia oceny ex ante nd.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy nd.

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru nd.

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu nd.

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

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

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

poziom pośrednika finansowego

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 0,00

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) 0,00

36.1 w tym zwroty kapitału (w EUR) 0,00

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0,00

37 Kwota zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystana zgodnie z art. 43a i art. 44

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 finansują 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)

40 Wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR) 0,00

poziom pośrednika finansowego

38 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 1 558 631,38

38.1 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 

instrument finansowy (w EUR)

1 558 631,38

38.1A Wkład w ramach produktu finansowego EBI zaangażowany w ramach umowy o finansowaniu 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

38.2A 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)

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) 0,00

38.3A 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)

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00

38.3.2 w tym wkłady prywatne (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

1,00

39.2 Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-

kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

0,00

41 a Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]

41.1 a Wartość docelowa wskaźnika produktu 65

41.2 a Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

41 b Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

[szt.]

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 (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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)

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) i i) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego (art. 46 

ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

(UE) nr 1303/2013)



41.1 b Wartość docelowa wskaźnika produktu 50

41.2 b Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

41 c Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach [szt.]

41.1 c Wartość docelowa wskaźnika produktu 83

41.2 c Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu 0

Dane na postawie Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych  (POIF).

1
 Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.


