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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST- PARK” sp. z o.o. (dalej WSSE) jako Zarządzający 
WSSE „INVEST-PARK” wykonujący zadania na obszarze, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalania obszarów i przypisania 
ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1698) (dalej Obszar), w oparciu o Regulamin programu pożyczek 
dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej Regulamin), 
 

ogłasza pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki 

 

mający na celu wyłonienie podmiotu, który uzyska od WSSE pożyczkę na realizację działań związanych  
z rozwojem infrastruktury terenów przeznaczonych pod przemysł lub usługi. 

1) Nabór jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego tworzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego (dalej 
JST).  

2) W wyniku naboru pożyczkę otrzymać mogą wyłącznie JST z Obszaru, które spełniają jednocześnie 
następujące warunki: 

a) posiadają realne źródła spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz posiadają i wykażą zdolność płynnej  
i terminowej spłaty wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami,  

b) prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,  

d) posiadają możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania planowaną inwestycją oraz 
możliwość jej pełnej realizacji, 

e) są stroną porozumienia o współpracy zawartego z WSSE (w przypadku związku jednostek 
samorządu terytorialnego, stroną Porozumienia powinien być co najmniej jeden z członków związku, 
a w przypadku spółki prawa handlowego tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
stroną Porozumienia powinna być jednostka samorządu terytorialnego będąca wspólnikiem spółki). 

3) Szczegółowe informacje o zasadach, warunkach i kryteriach naboru oraz wzór Wniosku o udzielenie 
pożyczki (dalej Wniosek) określa Regulamin. 

4) Wnioski należy składać w siedzibie WSSE pod adresem: ul. Uczniowska 16, 58-316 Wałbrzych 
(Sekretariat – I piętro) w terminie od 23 września 2019 r. (termin rozpoczęcia naboru) do 30 listopada 
2019 r.  (termin zakończenia naboru), w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30. 

5) Termin rozstrzygnięcia naboru planowany jest na 31 stycznia 2020 r. 

6) Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie rozstrzygnięcia ich wniosków w terminie 14 dni od 
rozstrzygnięcia naboru.  

7) Dodatkowe informacje o naborze uzyskać można pod numerem telefonu: 74 664 91 71 lub kierując 
zapytania na adres e-mail: fundusz.jst@invest-park.com.pl 
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