REGULAMIN FINANSOWANIA PRZEZ
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
PROJEKTÓW MIEJSKICH
W RAMACH INICJATYWY JESSICA
W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2007 - 2013
PODDZIAŁANIE 6.2.3. „REWITALIZACJA – JESSICA”

Warszawa, grudzień 2011 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa podstawowe zasady stosowane przy udzielaniu przez Bank
Ochrony Środowiska S.A. preferencyjnych PoŜyczek JESSICA na realizację
projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
§2
Przez uŜyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:
1. Bank/BOŚ S.A. – Bank Ochrony Środowiska S.A. działający, jako Fundusz
Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla Inicjatywy JESSICA w
województwie śląskim,
2. Beneficjent pomocy publicznej – podmiot prowadzący działalność
gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Poszczególne kategorie
przedsiębiorstw definiowane są zgodnie z art. 1 załącznika I do
Rozporządzenia 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu,
3. CK Katowice - Centrum Korporacyjne BOŚ S.A. w Katowicach,
4. Efekt zachęty - warunek udzielenia pomocy publicznej, kryterium stosowane
przy projektach realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych, które
oznacza w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP, brak rozpoczęcia
działań inwestycyjnych przed złoŜeniem Wniosku, a w przypadku duŜych
przedsiębiorstw takŜe dodatkowo udokumentowanie zasadności przyznania
pomocy publicznej (poprzez wprowadzenie do analizy wariantów, co najmniej
dwóch róŜnych modeli realizacji projektu (przy udziale i bez udziału środków
pochodzących z dofinansowania w ramach RPO WSL). Przedmiotowe modele
mają wykazać, Ŝe nastąpi spełnienie, co najmniej jednego z kryteriów,
określonych w Rozporządzeniu 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.
87 i 88 Traktatu, są to następujące kryteria:
a. znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
b. znaczące zwiększenie zasięgu projektu,
c. zwiększenie całkowitej kwoty środków wydanych przez Wnioskodawcę
na realizację Projektu miejskiego,
d. znaczące przyspieszenie realizacji projektu,
e. w przypadku braku pomocy, nie zostałby on zrealizowany w obszarze
objętym pomocą,
5. Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas - Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na
Obszarach Miejskich) pozadotacyjny, zwrotny instrument inŜynierii finansowej,
stworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) w celu wspierania trwałych i
zrównowaŜonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na obszarach miejskich,
6. Instytucja Zarządzająca RPO WSL – Zarząd Województwa Śląskiego;
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego
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Województwa Śląskiego, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa –
Wydział Rozwoju Regionalnego,
7. Komitet Inwestycyjny Inicjatywy JESSICA – podmiot decyzyjny w BOŚ
S.A., podejmujący decyzję w sprawie kwalifikowalności Projektu miejskiego do
finansowania PoŜyczką JESSICA,
8. Lokalny Program Rewitalizacji - Lokalny Program Rewitalizacji dla potrzeb
RPO WSL na lata 2007-2013; program wieloletnich działań w sferze
przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, prowadzący w danym okresie do
rewitalizacji terenu znajdującego się w stanie kryzysowym. Lokalny Program
Rewitalizacji powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:
1) zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie
granic) i uzasadnienie,
2) planowane
działania/zadania
w
latach
2007-2013
(obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie) na
obszarze rewitalizowanym (wymienione z nazwy oraz podany
przedział czasowy),
3) plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach 2007-2013
(obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie),
4) system okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi
partnerami społeczno-gospodarczymi,
5) sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
Szczegółowe wytyczne dla LPR znajdują się w załączniku nr 4 do
Uszczegółowienia RPO WSL.
9. MŚP – mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo spełniające
warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu,
10. Nowa inwestycja rozumiana jako:
1) inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z:
a) utworzeniem nowej jednostki (przedsiębiorstwa),
b) rozbudową istniejącej jednostki (przedsiębiorstwa),
c) dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych
dodatkowych produktów,
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego lub
2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z jednostką
(przedsiębiorstwem), które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte,
gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez
inwestora niezaleŜnego od zbywcy, z zastrzeŜeniem, Ŝe warunku
dotyczącego inwestora niezaleŜnego od zbywcy, nie naleŜy stosować w
przypadku
przekazania
mikroprzedsiębiorstwa
albo
małego
przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela albo pierwotnych
właścicieli lub byłym pracownikom,
11. Okres odsetkowy – okres trzech miesięcy, za który naliczane i płacone są
odsetki od PoŜyczki JESSICA. Pierwszy Okres odsetkowy rozpoczyna się w
dniu uruchomienia PoŜyczki JESSICA,
12. Pomoc publiczna – wsparcie udzielone przedsiębiorcy spełniające warunki
określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE). Podstawą udzielenia pomocy publicznej przez FROM jest
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010r. w
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sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju
obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z
2010 r. Nr 254, poz. 1709). Wartość pomocy na Nowe inwestycje udzielanej
przez BOŚ S.A. w formie preferencyjnych PoŜyczek JESSICA (wielkość
pomocy wyraŜona w Ekwiwalencie Dotacji Brutto) stanowi róŜnicę pomiędzy
zdyskontowaną (uwzględniającą zmianę wartości pieniądza czasie) wartością
odsetek od poŜyczki oprocentowanej na warunkach rynkowych na podstawie
stopy referencyjnej, a zdyskontowaną wartością odsetek od PoŜyczki
JESSICA udzielanej w ramach Inicjatywy JESSICA,
13. PoŜyczka JESSICA – preferencyjna poŜyczka, w przypadku Beneficjentów
pomocy publicznej forma pomocy publicznej, udzielana przez BOŚ S.A. na
realizację Projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA,
14. PoŜyczkobiorca – klient Banku, będący stroną Umowy Inwestycyjnej,
15. Projekt miejski – projekt inwestycyjny, w przypadku Beneficjentów pomocy
publicznej Nowa inwestycja, realizowany w ramach Inicjatywy JESSICA w
województwie śląskim ze środków RPO WSL,
16. Przepisy pomocowe – przepisy regulujące tryb postępowania w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz określające warunki jej udzielania i
dopuszczalności, w szczególności:
a) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.) zwane dalej
Rozporządzeniem 800/2008,
b) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585),
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie ustalenia mapy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz.
1402),
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy
publicznej udzielanej w róŜnych formach (Dz. U. Nr 194, poz.
1983, z późn. zm.),
e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc inną niŜ pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),
f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w
ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 254,
poz.1709),
g) inne, mające zastosowanie i nie wymienione powyŜej, regulacje
w sprawie pomocy,
17. Przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych – przepisy prawa Unii
Europejskiej dotyczące Funduszy Strukturalnych, w szczególności:
a) Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie
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(WE) nr 1783/1999 z późn. zm., (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006r. str.1 z późn. zm.) zwane dalej Rozporządzeniem
1080/2006,
b) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie WE nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) zwane dalej Rozporządzeniem
1083/2006,
c) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.,
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z późn. zm., (Dz. Urz. UE L 45 z
15.02.2007, str. 3, z późn. zm.) zwane dalej Rozporządzeniem
1828/2006,
18. Przepisy dotyczące ochrony środowiska – przepisy prawa Unii Europejskiej
oraz przepisy prawa krajowego, których głównym celem jest zachowanie,
ochrona lub rozwój środowiska naturalnego, w szczególności:
a) dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
(Dz. Urz. l 175, 05/07/1985 P. 0040-0048), zmienioną przez
Dyrektywę Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz. Urz. L
73, 14.3.1997, p. 5-15), Dyrektywę 2003/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. (Dz. Urz. L 156,
25.6.2003, p. 17-25), Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. L 140,
5.6.2009, p. 114-135);
b) dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko (Dz. Urz. L 197, 21.7.2001,
p. 30-37);
c) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z
dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz. Urz. L 20, 26.1.2010, p. 7-25);
d) dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.
Urz. L 206, 22.7.1992, p. 7-50);
e) dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady
90/313/EWG (Dz. Urz. L 41, 14.2.2003, p. 26-32);
f) dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w
odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w
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zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. L 156, 25.6.2003, p. 1725);
g) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627),
h) ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2004r. nr
89 poz. 414), zwana dalej Ustawą Prawo budowlane,
i) ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. nr 115
poz. 1229),
j) ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. nr 62
poz. 628),
k) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. nr 199, poz. 1227),
l) rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257,
poz. 2573 z późn. zm.),
m) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397);
n) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r.
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programów operacyjnych (MP z 2009 r. 32,
poz. 476),
o) inne, mające zastosowanie i nie wymienione powyŜej, regulacje
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
19. Przedsiębiorca – przedsiębiorstwo w rozumieniu art.1. załącznika I do
Rozporządzenia 800/2008,
20. Rewitalizacja – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze,
którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź teŜ
znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w
którym obiekt ten staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest
pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu
obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych,
społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną
funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań
z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki
społecznej, których celem jest doprowadzenie do oŜywienia, poprawy
funkcjonalności, estetyki, wygody uŜytkowania i jakości Ŝycia w
rewitalizowanym zespole,
21. RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013,
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22. Stawka bazowa WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate, stopa procentowa
na polskim rynku międzybankowym, po jakiej banki udzielają kredytów lub
poŜyczek innym bankom,
23. Stopa referencyjna – stopa bazowa publikowana dla poszczególnych krajów
przez Komisję (dostępna na www.uokik.gov.pl) powiększona o marŜę zaleŜną
od kategorii ratingu Wnioskodawcy oraz poziomu zabezpieczeń zgodnie z
Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6),
24. Trwałość projektu – warunek udzielenia pomocy zgodnie z
Rozporządzeniem 1083/2006;
25. Trwałość Nowej inwestycji – warunek udzielania pomocy publicznej zgodnie
z Rozporządzeniem (WE) 800/2008, zgodnie z którym Wnioskodawca
deklaruje utrzymanie Projektu miejskiego w regionie przez okres co najmniej 5
lat (lub 3 lat w przypadku MŚP),
26. Umowa inwestycyjna – umowa pomiędzy BOŚ S.A. i Wnioskodawcą w
sprawie udzielenia PoŜyczki JESSICA na realizację Projektu miejskiego,
27. Uszczegółowienie RPO WSL – Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
określające priorytety, reguły i zasady realizacji RPO WSL, dostępne na
stronie www.rpo.slaskie.pl,
26. Wniosek – wniosek o udzielenie PoŜyczki JESSICA na realizację Projektu
Miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA,
27. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o poŜyczkę na realizację Projektu
miejskiego; klient będący strona Umowy inwestycyjnej,
28. Wydatki kwalifikowane – wydatki niezbędne do realizacji Projektu miejskiego
tj. wydatki w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne, mierzalne i
uzasadnione, niezbędne do realizacji Projektu miejskiego i faktycznie
poniesione przez PoŜyczkobiorcę zgodnie z kryteriami zawartymi w Krajowych
wytycznych dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz wytycznymi
Instytucji Zarządzającej RPO WSL i przepisami dotyczącymi pomocy
publicznej.
Rozdział II
Przeznaczenie PoŜyczek JESSICA

1.

§3
.
Przedmiotem finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA są następujące
rodzaje Projektów miejskich:
1) inwestycje obejmujące przekształcanie zdegradowanych i nieuŜytkowanych
obiektów przemysłowych w celu:
− kreowania przestrzeni dla ośrodków kultury wraz z elementami
komercyjnymi: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra
konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne itp.
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− stworzenia w przekształconych obiektach przestrzeni dla działalności
komercyjnej, takiej jak np.: powierzchnie biurowe, punkty handlowousługowe).
2) odnowa powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania
tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych
czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod
działalność gospodarczą).
3) inwestycje z zakresu odnowy miast obejmujące rewitalizację starych i
zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do:
− wysokiej jakości usług,
− powierzchni biurowej dla MŚP,
− infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
4) inwestycje w obszarach miejskich ukierunkowane na:
− rewitalizację zdegradowanych centrów małych miast,
− odnowę zdewastowanych dzielnic większych miast,
− rewitalizację zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury
miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości
historycznej, bądź architektonicznej,
− poprawę bezpieczeństwa publicznego,
− projekty w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z
wykorzystaniem PPP).
W zaleŜności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te mogą obejmować
całe obszary (w takim przypadku inwestycje przeprowadzone w ramach
Inicjatywy JESSICA stanowią jedynie komponent) lub pojedyncze budynki.
2. Projekty miejskie wymienione w ust. 1 podlegają finansowaniu, o ile:
1) wpisują się w cele RPO WSL Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja –
JESSICA” związane z rewitalizacją obszarów miejskich poprzez
zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz
poprawę jakości Ŝycia mieszkańców zgodnie z aktualnie
obowiązującym Uszczegółowieniem RPO WSL;
2) wpisują się w kategorię interwencji funduszy strukturalnych określoną
dla RPO WSL Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja - JESSICA” zgodnie
z aktualnie obowiązującym Uszczegółowieniem RPO WSL;
3) są wpisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji;
4) są realizowane w województwie śląskim.
3. BOŚ S.A. finansuje Projekty miejskie w ramach Inicjatywy JESSICA
realizowane przez podmioty określone w Uszczegółowieniu RPO WSL,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pomocowymi dotyczącymi
funduszy rozwoju obszarów miejskich, których wykaz BOŚ S.A. publikuje na
stronie www.bosbank.pl.
4. Oprócz PoŜyczek JESSICA udzielanych na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie, BOŚ S.A. moŜe dodatkowo udzielić kredytów inwestycyjnych
przeznaczonych na realizację Projektów miejskich w ramach Inicjatywy
JESSICA z oferty BOŚ S.A.
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Rozdział III
Podstawowe zasady finansowania oraz warunki BOŚ S.A. udzielania PoŜyczek
JESSICA na realizację Projektów miejskich w ramach
Inicjatywy JESSICA w RPO WSL
§ 4.
BOŚ S.A. udziela PoŜyczek JESSICA na realizację Projektów miejskich,
zlokalizowanych w obrębie obszarów miejskich wyodrębnionych w LPR.
§ 5.
W przypadku Beneficjentów pomocy publicznej, Projekty miejskie finansowane w
formie PoŜyczek JESSICA, muszą spełniać kryteria Nowej inwestycji.
§ 6.
Wnioskodawca ubiegający się o PoŜyczkę JESSICA zobowiązany jest do:
1) zachowania Trwałości projektu,
2) zachowania Trwałości Nowej inwestycji i spełnienia Efektu zachęty, w
przypadku Beneficjentów pomocy publicznej.
§ 7.
1. PoŜyczka JESSICA udzielana jest w PLN.
2. Maksymalna wysokość PoŜyczki JESSICA nie moŜe przekroczyć 75% całkowitych
Wydatków kwalifikowanych z zastrzeŜeniem, Ŝe 25% Wydatków kwalifikowanych
Projektu miejskiego stanowić będą środki własne Wnioskodawcy lub inne,
zewnętrzne źródła finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków
publicznych.
3. Okres PoŜyczki JESSICA, liczony od daty uruchomienia do dnia ostatecznej spłaty
nie moŜe przekroczyć 15 lat (180 miesięcy). MoŜliwa jest karencja w spłacie
PoŜyczki JESSICA do 24 miesięcy, na czas realizacji Projektu miejskiego, niemniej
nie dłuŜej niŜ do 31 grudnia 2015 roku, przy czym nie później niŜ do czasu
osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej/usługowej.
4. PoŜyczka JESSICA jest przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie realizacji
Projektów miejskich wyszczególnionych w § 3 ust.1.
5. BOŚ S.A. nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i
obsługą PoŜyczek JESSICA za wyjątkiem prowizji rekompensacyjnej określonej
w Umowie inwestycyjnej.
6. Udzielenie PoŜyczki JESSICA moŜe nastąpić po podjęciu pozytywnej decyzji
przez Komitet Inwestycyjny Inicjatywy JESSICA.
§ 8.
1. PoŜyczka JESSICA oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej,
liczonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR dla depozytów 3M (WIBOR3M)
notowaną na 2 dni robocze przed podpisaniem Umowy inwestycyjnej w
pierwszym okresie obrachunkowym oraz na dwa dni robocze przed
rozpoczęciem kolejnych 3-miesięcznych okresów obrachunkowych, nie
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wcześniej niŜ w dniu spłaty raty odsetkowej, pomniejszona o dwa i pół (2,5)
punktu procentowego. Oprocentowanie to obowiązuje w okresach
obowiązywania Stopy bazowej WIBOR.
2. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty PoŜyczki JESSICA według stawek
procentowych określonych w Umowie inwestycyjnej za okres wykorzystania
PoŜyczki JESSICA od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę
spłaty następnej raty i pobierane w terminach określonych w Umowie
inwestycyjnej.
3. Wysokości stawki WIBOR3M, na podstawie których ustalane jest
oprocentowanie, dostępne są w CK Katowice oraz publikowane w prasie i
serwisie informacyjnym Reuters.
4. Minimalna wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonej PoŜyczki
JESSICA nie moŜe być niŜsza niŜ 1% w stosunku rocznym.
§ 9.
1. BOŚ S.A. informuje o ogłoszeniu o naborze Wniosków w ramach Inicjatywy
JESSICA:
1) na stronie internetowej BOŚ S.A. – www.bosbank.pl,
2) na stronie internetowej RPO WSL – www.rpo.slaskie.pl,
3) w prasie lokalnej woj. śląskiego.
3. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.
4. BOŚ S.A. przyjmuje Wnioski do wyczerpania kwoty przeznaczonej na udzielanie
PoŜyczek JESSICA.
5. Wnioski mogą być przesłane pocztą lub kurierem na adres:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Centrum Korporacyjne w Katowicach
ul. Mickiewicza 21, 40–085 Katowice
al. Jana Pawła II 54, 42-217 Częstochowa
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko - Biała
lub dostarczane osobiście do CK Katowice, na podane wyŜej adresy (od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00).
Rozdział IV
Wniosek o udzielenie PoŜyczki JESSICA oraz ocena zdolności kredytowej
§ 10.
1. Warunkiem ubiegania się o PoŜyczkę JESSICA jest złoŜenie Wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami.
2. W uzasadnionych przypadkach Bank moŜe zaŜądać sporządzenia, na koszt
Wnioskodawcy, opinii niezaleŜnego doradcy technicznego.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we Wniosku prognozowanej
wielkości pomocy publicznej, o którą się ubiega, wyliczonej zgodnie z § 5 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010r. w
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju
obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr
254, poz.1709),
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4. BOŚ S.A. publikuje wzór Wniosku oraz wykaz dokumentów składanych wraz z
wnioskiem na stronach www.bosbank.pl.
§ 11.
1. Na podstawie posiadanych dokumentów dotyczących Wnioskodawcy, BOŚ S.A.
dokonuje:
1) oceny formalnej Projektu miejskiego zgodnie z załoŜeniami i celami RPO
WSL Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja – JESSICA”,
2) analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy i samego Projektu
miejskiego, w tym w szczególności w zakresie oceny zdolności kredytowej
Wnioskodawcy,
3) oceny merytorycznej Projektu miejskiego zgodnie z celami RPO WSL
Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja – JESSICA”.
2. Ocena formalna projektu jest oceną 0/1 dokonywaną na podstawie karty oceny.
Niespełnienie przez Wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z
odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych
we wniosku o PoŜyczkę JESSICA Wnioskodawca ma moŜliwość ich poprawy lub
uzupełnienia.
3. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komitet Inwestycyjny Inicjatywy
JESSICA pod kątem stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Zarząd
BOŚ S.A. na podstawie Uszczegółowienia RPO WSL (dokonywana na podstawie
karty oceny). Ocenie merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod
względem formalnym. W ramach oceny merytorycznej w Projekcie miejskim
będzie badana ocena środowiskowa, moŜliwość wystąpienia pomocy publicznej,
ocena merytoryczno-techniczna oraz ocena ekonomiczno-finansowa.
4. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do BOŚ S.A., w terminie 30 dni
roboczych od daty złoŜenia wniosku wraz z kompletem dokumentów,
stanowiących załącznik do Wniosku.
5. W sytuacji, gdy Wniosek jest niekompletny lub dokumentacja zawiera uchybienia i
błędy stwierdzone przez BOŚ S.A., termin rozpatrzenia wniosku przez BOŚ S.A.
moŜe ulec wydłuŜeniu o czas, w którym Wniosek zostanie uzupełniony, a
nieprawidłowości usunięte.
6. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostają bez
rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia BOŚ S.A. informuje
Wnioskodawcę, zwracając kopię wniosku wraz z oryginałami dokumentów, które
zostały złoŜone wraz z Wnioskiem.
§ 12.
Finansowanie PoŜyczką JESSICA Projektu miejskiego jest uzaleŜnione od:
1)
pozytywnej oceny formalnej,
2)
posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej,
3)
pozytywnej oceny merytorycznej,
4)
dostępności środków w ramach Inicjatywy JESSICA.
§ 13.
1. W zaleŜności od wyników oceny formalnej Wniosku ustalane są indywidualne
warunki, na których PoŜyczka JESSICA moŜe być udzielona.
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2. Wnioskodawca informowany jest pisemnie o proponowanych warunkach PoŜyczki
JESSICA, które mogą być przedmiotem dalszych negocjacji i uzgodnień BOŚ
S.A. z Wnioskodawcą.
3. Posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz pozytywna ocena
merytoryczna stanowią warunek udzielenia PoŜyczki JESSICA.
4. Decyzję w sprawie kwalifikowania do finansowania Projektu miejskiego PoŜyczką
JESSICA podejmuje Komitet Inwestycyjny Inicjatywy JESSICA.
5. W przypadku negatywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego Inicjatywy JESSICA,
BOŚ S.A. informuje o niej Wnioskodawcę. Od decyzji Komitetu Inwestycyjnego
Inicjatywy JESSICA nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.
6. Posiadanie zdolności kredytowej przez Wnioskodawcę nie zobowiązuje BOŚ S.A.
do udzielania PoŜyczki JESSICA.
Rozdział V
Zabezpieczenie PoŜyczki JESSICA
§ 14.
1. Jako zabezpieczenie spłaty PoŜyczki JESSICA przyjmuje się ogólnie stosowane
formy zabezpieczeń przewidziane prawem cywilnym i wekslowym.
2. Wartość zabezpieczenia nie moŜe być niŜsza niŜ 120% wartości niespłaconej
kwoty PoŜyczki JESSICA, obliczonej łącznie z naliczonymi odsetkami za jeden 3miesięczny Okres odsetkowy.
3. Podstawowym zabezpieczeniem PoŜyczki JESSICA jest zabezpieczenie
majątkowe związane z Projektem miejskim. Forma zabezpieczenia powinna być
dostosowana do charakteru realizowanego Projektu miejskiego.
4. Koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczenia spłaty PoŜyczki
JESSICA ponosi PoŜyczkobiorca.
5. Ustanowienie zabezpieczenia spłaty PoŜyczki JESSICA jest obowiązkowe i
stanowi warunek wypłaty PoŜyczki JESSICA.
§ 15.
1. BOŚ S.A. jest zobowiązany do przeniesienia lub rozporządzenia na rzecz
Europejskiego Banku Inwestycyjnego wszystkich praw i obowiązków Banku
wynikających z umów lub dokumentów ustanawiających zabezpieczenie, w
sposób bezwarunkowy i bez wymaganej zgody PoŜyczkobiorcy zawierając z EBI
umowę cesji zabezpieczeń.
2. BOŚ S.A. przesyła lub przedkłada PoŜyczkobiorcy powiadomienie o zawarciu
umowy cesji zabezpieczeń oraz o dokonaniu zgodnie z nią warunkowej cesji na
rzecz EBI wszystkich obecnych i przyszłych praw i wierzytelności wynikających z
Umowy inwestycyjnej. PoŜyczkobiorca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie
powiadomienia, o którym mowa powyŜej.
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Rozdział VI
Umowa inwestycyjna PoŜyczki JESSICA
§ 16.
1. Przyjęcie przez Wnioskodawcę warunków kredytowania wynikających z decyzji
Komitetu Inwestycyjnego Inicjatywy JESSICA stanowi podstawę do
przygotowania Umowy inwestycyjnej dot. udzielenia PoŜyczki JESSICA,
pomiędzy BOŚ S.A. i Wnioskodawcą oraz dokumentów do ustanowienia
zabezpieczenia spłaty PoŜyczki JESSICA.
2. Integralną częścią Umowy inwestycyjnej jest składane przez Wnioskodawcę
pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz BOŚ S.A.
3. W imieniu Wnioskodawcy Umowa inwestycyjna oraz dokumenty do ustanowienia
zabezpieczenia spłaty PoŜyczki JESSICA podpisywane są przez osobę lub/i
osoby umocowane do tego rodzaju czynności. Wnioskodawca zobowiązany jest
do przedstawienia dokumentów, z których wynika to umocowanie.
Rozdział VII
Wypłata i wykorzystanie PoŜyczki JESSICA
§ 17.
PoŜyczka JESSICA postawiona do dyspozycji PoŜyczkobiorcy moŜe być wypłacona
po spełnieniu przez PoŜyczkobiorcę warunków wynikających z Umowy inwestycyjnej,
w tym po złoŜeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz BOŚ S.A. oraz po
stwierdzeniu zgodności Projektu miejskiego z wszelkimi prawnymi i technicznymi
wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności w
Przepisach pomocowych, Przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz
regulacjach dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z RPO WSL.
§ 18.
1. Realizacja PoŜyczki JESSICA następuje bezgotówkowo w formie przelewu
środków na rachunek dostawców urządzeń i technologii oraz wykonawców robót i
usług.
2. Podstawę przelewu środków, o których mowa w ust. 1, stanowi oryginał faktury za
dostawy i wykonane roboty i usługi, zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik do Umowy inwestycyjnej, wystawionej przez
dostawcę/wykonawcę, podpisanej przez PoŜyczkobiorcę.
3. Dopuszcza się wypłatę środków PoŜyczki JESSICA na rachunek bankowy
wskazany przez PoŜyczkobiorcę, w przypadku PoŜyczek JESSICA udzielanych w
trybie zamówień publicznych, gdy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projektu miejskiego tego wymaga.
4. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z Przepisami pomocowymi, dopuszcza
się refundację wydatków poniesionych przez PoŜyczkobiorcę na realizację
Projektu miejskiego przed podpisaniem Umowy inwestycyjnej.
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§ 19.
BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy inwestycyjnej, jeŜeli
przed wypłatą PoŜyczki JESSICA/ pierwszej transzy PoŜyczki JESSICA:
1)

PoŜyczkobiorca zakończył
działalności gospodarczej,

lub

zaprzestał

(zawiesił)

prowadzenie

2)

ogłoszono likwidację PoŜyczkobiorcy,

3)

istnieje zagroŜenie wszczęcia postępowania upadłościowego wobec
PoŜyczkobiorcy, albo wszczęto wobec niego postępowanie naprawcze,

w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez BOŚ S.A. wiadomości o zajściu
któregokolwiek ze zdarzeń opisanych powyŜej.
Rozdział VIII
Spłata PoŜyczki JESSICA
§ 20.
PoŜyczka JESSICA podlega spłacie wraz z naleŜnymi odsetkami, w terminach
określonych w Umowie inwestycyjnej.
§ 21.
1. Za datę spłaty PoŜyczki JESSICA, raty kapitału lub odsetek przyjmuje się dzień
wpływu środków na rachunek kredytowy. JeŜeli termin płatności przypada na
dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata PoŜyczki lub jego raty
następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
2. ZadłuŜenie powstałe w przypadku nie dokonania spłat w terminach określonych w
Umowie inwestycyjnej traktowane jest, jako naleŜności przeterminowane.
3. Stopa procentowa obowiązująca dla naleŜności przeterminowanych jest
określona w Uchwale Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w sprawie
oprocentowania środków pienięŜnych, kredytów i poŜyczek w Banku Ochrony
Środowiska S.A. i podawana jest do wiadomości PoŜyczkobiorcy w Komunikacie
udostępnionym w CK Katowice.
Rozdział IX
Rozliczenie Projektu miejskiego
§ 22.
1. Rozliczenia końcowego Projektu Miejskiego dokonuje się na podstawie
otrzymanych od PoŜyczkobiorcy informacji i dokumentów, w tym:
1) informacji o sposobie wykorzystania środków PoŜyczki JESSICA;
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2) sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację
Projektu miejskiego wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu
rzeczowego opłaconych robót;
3) protokołu odbioru końcowego;
4) pozwolenia na uŜytkowanie (jeśli jest wymagane);
5) innych dokumentów, właściwych dla charakteru Projektu Miejskiego.
2. PoŜyczkobiorca składa dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 50 dni od
daty odbioru zakończonego Projektu miejskiego.
Rozdział X
Wypowiedzenie Umowy inwestycyjnej
§ 23.
1. BOŚ S.A., z zastrzeŜeniem ust. 2, moŜe obniŜyć kwotę przyznanej PoŜyczki
JESSICA albo wypowiedzieć Umowę inwestycyjną i zaŜądać spłaty części lub
całości PoŜyczki JESSICA w przypadku:
1) stwierdzenia, Ŝe dokumenty przedkładane przez PoŜyczkobiorcę lub
dłuŜników Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty PoŜyczki JESSICA nie
odpowiadają stanowi faktycznemu,
2) utraty zdolności kredytowej przez PoŜyczkobiorcę lub istotnego, w ocenie
BOŚ S.A., pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej PoŜyczkobiorcy
generującej ryzyko braku terminowej spłaty PoŜyczki JESSICA wraz z
odsetkami lub nieterminowego regulowania naleŜności BOŚ S.A.,
3) zagroŜenia terminowej spłaty PoŜyczki JESSICA wraz z odsetkami lub
nieterminowego regulowania naleŜności Banku,
4) wykorzystania PoŜyczki JESSICA niezgodnie z przeznaczeniem, tj. z celami
RPO WSL Poddziałanie 6.2.3,
5) istotnego obniŜenia się realnej wartości zabezpieczenia i nie ustanowienia
dodatkowego zabezpieczenia,
6) wszczęcia egzekucji wobec PoŜyczkobiorcy przez innego/innych niŜ Bank
wierzyciela/wierzycieli,
7) zagroŜenia upadłością PoŜyczkobiorcy albo wszczęciem wobec niego
postępowania naprawczego,
8) zbycia przedmiotów objętych zabezpieczeniem spłaty poŜyczki JESSICA,
9) stwierdzenia braku spełnienia zobowiązań nałoŜonych na PoŜyczkobiorcę
zapisami Umowy,
10) zawieszenia i wygaśnięcia praw wynikających z Umowy inwestycyjnej,
11) innych nieprawidłowości określonych w Art. 2 (7) Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25
– 78),
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeŜeniem, Ŝe w
przypadku zagroŜenia upadłością PoŜyczkobiorcy albo wszczęciem wobec niego
postępowania naprawczego, okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.
2. W okresie wypowiedzenia:
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1) BOŚ S.A. nie dokonuje wypłat środków z PoŜyczki JESSICA,
2) PoŜyczkobiorca zobowiązuje się do całkowitej spłaty PoŜyczki JESSICA wraz
z odsetkami przed upływem terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku PoŜyczek JESSICA z terminem spłaty powyŜej jednego roku
Wnioskodawca moŜe wypowiedzieć Umowę inwestycyjną z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Umowy inwestycyjnej,
Wnioskodawca zobowiązany jest do spłaty całości zadłuŜenia.
5. W przypadku braku spłaty zadłuŜenia, o którym mowa w ust. 4, BOŚ S.A.
przystępuje do windykacji naleŜności.
§ 24.
1. W przypadku powstania naleŜności wymagalnych z tytułu PoŜyczki JESSICA lub
wypowiedzenia umowy, BOŚ S.A. przystępuje do windykacji naleŜności.
2.

Bank zastrzega sobie następującą kolejność zaliczania spłat na poczet swoich
naleŜności:
1) koszty windykacji i inne opłaty poniesione przez Bank za PoŜyczkobiorcę,
2) prowizje i inne opłaty,
3) odsetki przeterminowane,
4) odsetki umowne,
5) PoŜyczka JESSICA (kapitał).
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 25.

1. PoŜyczkobiorca jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo zamówień publicznych”, do
udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu miejskiego, w przypadku,
gdy wymóg jej stosowania wynika z ww. ustawy.
2. PoŜyczkobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków
kwalifikujących się do sfinansowania ze środków PoŜyczki JESSICA zgodnie z
kryteriami zawartymi w Krajowych wytycznych dotyczącymi kwalifikowania
wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie
programowania 2007-2013 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL i przepisami dotyczącymi
pomocy publicznej, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości oraz dołoŜenia wszelkich starań w celu uniknięcia
konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności w
związku z realizacją Projektu miejskiego.

16

3. W przypadku, gdy PoŜyczkobiorca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a dokonuje zakupu jednego asortymentu od
jednego dostawcy towarów, usług lub robót budowlanych, którego wartość netto
przekracza wyraŜoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro
(obliczoną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro) dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej
korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2
i 4.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, PoŜyczkobiorca przedstawia na Ŝądanie
BOŚ S.A. co najmniej trzy oferty waŜne na dzień dokonywania zakupu lub
złoŜenia zamówienia, które złoŜone zostały przez potencjalnych dostawców
towarów, usług czy robót budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech
potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych) - w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez PoŜyczkobiorcę. Zapytanie
ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin
składania ofert PoŜyczkobiorca zamieszcza na swojej stronie internetowej (o ile
posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.
5. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego, o którym mowa w ust.
4, do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót
budowlanych, PoŜyczkobiorca otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę
konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez
PoŜyczkobiorcę zapytania ofertowego, zgodnie z opisanymi zasadami.
6. PoŜyczkobiorca wybiera najkorzystniejszą spośród złoŜonych ofert w oparciu o
ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany
protokołem, do którego załączane są zebrane oferty.
7. Wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia PoŜyczkobiorca dokonuje
w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niŜ
zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,
dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks.
8. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów,
usług czy robót budowlanych, PoŜyczkobiorca jest zobowiązany do złoŜenia
oświadczenia, o nie występowaniu na rynku, co najmniej 3 potencjalnych
dostawców.
§ 26.
1. W przypadku Beneficjentów pomocy publicznej, prace inwestycyjne związane z
realizacją Nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złoŜeniu przez
PoŜyczkobiorcę Wniosku w BOŚ S.A.
2. W przypadku PoŜyczkobiorcy, innego niŜ mikroprzedsiębiorca, mały lub średni
przedsiębiorca, oprócz warunku, o którym mowa w ust.1, PoŜyczkobiorca musi
złoŜyć w BOŚ S.A. dokumentację, z której wynika spełnienie, co najmniej jednego
z Efektów zachęty.
3. Przez rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją Nowej inwestycji
naleŜy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w Ustawie
Prawo budowlane lub złoŜenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego
nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
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4. Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych, o których
mowa w ust. 3, ani prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem Nowej
inwestycji.
5. Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem Nowej
inwestycji mogą się rozpocząć przed złoŜeniem Wniosku, jednak nie wcześniej
niŜ po dniu 1 stycznia 2009r.
6. Usługi doradcze związane z realizacją Nowej inwestycji mogą się rozpocząć po
złoŜeniu Wniosku.
§ 27.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie:
1) postanowienia Umowy inwestycyjnej,
2) przepisy dotyczące:
a) Funduszy Strukturalnych,
b) ochrony środowiska,
c) pomocy publicznej,
3) oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego.
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