
 

 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt zabezpieczony 

 Gwarancją spłaty kredytu Kreatywna Europa udzielaną przez BGK  

z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. 

 

1. Oświadczam/y, że na dzień złożenia Wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu z regwarancją udzielaną 
przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna Europa jestem/śmy 
rezydentem i  mikroprzedsiębiorcą/ małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą, spełniając warunki określone 
w załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

2. Oświadczam/y, że zgodnie z definicją określoną w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji 
spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego  
w ramach programu Kreatywna Europa, nie znajduję/nie znajdujemy się w sytuacji niedozwolonej tj.: 

a) na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca 

− znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,  został poddany zarządowi sądowemu, zawiesił swoją działalność, 
został objęty postępowaniem dotyczącym upadłości, likwidacji, zarządu sądowego lub zawieszenia działalności, 
lub znajduje się w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego; 

− zgodnie ze swoją wiedzą   jest wymieniony w centralnej bazie danych o wykluczeniach prowadzonej zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie centralnej bazy danych 
o wykluczeniach; oraz 

b) z zastrzeżeniem tiret czwartego poniżej, w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed datą zawarcia umowy kredytu: 

− Wnioskodawca zawarł układ z wierzycielami w związku z upadłością, niewypłacalnością lub likwidacją, lub 
został poddany zarządowi sądowemu;   

− Wnioskodawca lub osoby mające uprawnienia do reprezentowania Wnioskodawcy, podejmowania decyzji 
w jego imieniu lub posiadające nad nim kontrolę zostały skazane prawomocnym wyrokiem lub innym  
orzeczeniem o porównywalnej mocy na skutek przedstawienia im zarzutów dotyczących prowadzenia przez nie 
działalności gospodarczej lub działalności związanej ze sprawowaną funkcją w organach przedsiębiorców lub 
działalności związanej z reprezentacją przedsiębiorców wynikającej z innej podstawy prawnej, które to 
orzeczenie miałoby wpływ na zdolność Wnioskodawcy do realizacji postanowień umowy kredytu; 

− Wnioskodawca lub osoby mające uprawnienia do reprezentowania Wnioskodawcy, podejmowania decyzji 
w jego imieniu lub posiadające nad nim kontrolę zostały  skazane prawomocnym wyrokiem za oszustwo, 
korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub dowolne inne niezgodne z prawem działania 
(przestępstwo), jeżeli były to działania na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej; 

− tiret dwa i trzy nie będą miały zastosowania, jeżeli Wnioskodawca jest w stanie wykazać, że zastosowano 
odpowiednie środki przeciwko osobom mającym uprawnienia do reprezentowania Wnioskodawcy, 
podejmowania decyzji w jego imieniu lub posiadającym nad nim kontrolę, wobec których wydano orzeczenia 
lub wyrok sądowy, zgodnie z opisem o których mowa powyżej; 

3. Oświadczam/y, że nie prowadzę/prowadzimy działalności w sektorach zastrzeżonych wymienionych poniżej: 
a) wytwarzaniu, przetwórstwie lub wprowadzaniu do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
b) produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych, 
c) produkcji lub wprowadzaniu do obrotu treści pornograficznych, 
d) produkcji lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 
e) prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich 

wygranych, 
f) produkcji lub wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, 
g) badaniach lub wdrażaniu zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub 

terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, 



h) badaniach lub wdrażaniu zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub 
rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej 
w sektorach, o których mowa w lit. a - g; 

4. Oświadczam/y, że: 

1) nie toczy się wobec mnie/nas zbiorowe postępowanie upadłościowe ani nie spełniamy kryteriów wskazanych 
w ustawodawstwie krajowym w przedmiocie wszczęcia zbiorowego postępowania upadłościowego na żądanie 
wierzycieli; 

2) nie jestem utworzony w jurysdykcji niechętnej do współpracy tj. każdej jurysdykcji, która nie współpracuje z Unią 
Europejską w związku z zastosowaniem uzgodnionych międzynarodowych standardów podatkowych (tj. każdej 
jurysdykcji sklasyfikowanej okresowo jako "niezgodna" przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz jej Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do celów Podatkowych); 

3) nie prowadzimy działalności niezgodnej z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym (z uwzględnieniem 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z protokołami 
dodatkowymi); 

4) na etapie udzielania kredytu nie posiadał zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości 
z tytułu składek wobec ZUS/KRUS. 

5. Oświadczam/y że jestem/śmy świadomy/i, że gwarancją Kreatywna Europa nie może być objęty kredyt, który będzie 
dotknięty:  

1) nieprawidłowością o której mowa w art. 1.2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 
r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. UE L 312, z dnia 23.12.1995, s. 2) lub  

2) oszustwem, o którym mowa w polityce EFI w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (Anti-Fraud Policy), 
opublikowanej na stronie internetowej EFI w dacie wejścia w życie Umowy. 

6. Oświadczam/y, że spełniam/my przynajmniej jedno z następujących kryteriów [należy zaznaczyć jedno kryterium]: 
 kredyt udzielony Wnioskodawcy zostanie wykorzystany w celu rozwoju projektu CCS1, w oparciu o plan 

biznesowy/plan inwestycyjny załączony do wniosku kredytowego; lub 
 kod PKD działalności Wnioskodawcy będzie odpowiadać jednemu z rodzajów działalności kwalifikowalnego 

kodu PKD; lub 
 w ciągu ostatnich 24 miesięcy, Wnioskodawca działał w obszarze CCS,  
 w ciągu ostatnich 24 miesięcy jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez Wnioskodawcę 

otrzymało finansowanie dłużne od europejskiej instytucji CCS, krajowej instytucji CCS lub stowarzyszenia 
CCS, w tym instytucji/stowarzyszeń uczestniczących w programie Kreatywna Europa (Media i Kultura); 

 w ciągu ostatnich 24 miesięcy jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez Wnioskodawcę 
otrzymało co najmniej jedną spośród nagród CCS, wymienionych w Warunkach (Nagrody CCS); 

 w ciągu ostatnich 24 miesięcy Wnioskodawca zgłosił prawa autorskie, znaki towarowe, prawa dystrybucyjne 
lub jakiekolwiek inne prawa w obszarze CCS;  

 w ciągu ostatnich 24 miesięcy Wnioskodawca skorzystał z ulgi podatkowej lub zwolnienia z podatku 
w odniesieniu do rozwijania praw własności intelektualnej w obszarze CCS lub działań CCS; 

 

 

 

………………………………….., ……………………   ……………………………. ……………………………………………………… 

(miejscowość)  (data)      (pieczęć firmowa)  (podpisy osób upoważnionych do 

       reprezentowania Wnioskodawcy) 

                                                           
1 CCS (z ang. Cultural and Creative Sectors, wszelkie sektory kultury i kreatywne, których działania oparto na wartościach kulturowych 
i/lub artystycznych oraz innych środkach ekspresji twórczej, niezależnie od tego, czy działania te są zorientowane na rynek, czy też nie, 
bez względu na rodzaj prowadzących je struktur oraz sposób ich finansowania. Działania te obejmują rozwijanie, tworzenie, produkcję, 
rozpowszechnianie i zachowanie towarów i usług stanowiących wyraz ekspresji kulturowej, artystycznej lub innych, a także funkcji 
powiązanych takich jak edukacja lub zarządzanie. Sektor kultury i kreatywny obejmują m.in. architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, 
rękodzieło artystyczne, produkty audiowizualne (w tym film, telewizja, gry wideo i multimedia) materialne i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, design, festiwale, muzykę, literaturę, sztuki performatywne, publikacje, radio i sztuki wizualne) 


