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Masz pytania? 
Możemy Ci pomóc. 
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CZY NADAL MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK, JEŚLI OTRZYMAŁEM FUNDUSZE 
POMOCOWE PODCZAS PANDEMII COVID-19 DLA MOJEJ MAŁEJ FIRMY?
Tak. Wszelkie fundusze pomocowe podczas pandemii COVID-19, 
które otrzymałeś dla swojej małej firmy, są oddzielne i nie wpływają 
na Twoją zdolność do ubiegania się o pożyczkę i otrzymania jej za 
pośrednictwem Funduszu Connecticut Small Business Boost Fund. 
Ograniczenia dotyczą firm i organizacji non-profit, które mogą 
otrzymać jedną pożyczkę w ramach tego programu.

CZY POTRZEBUJĘ ZABEZPIECZENIA?
Żadne szczególne zabezpieczenie nie jest wymagane, aby 
zakwalifikować się do uzyskania pożyczki. Nie musisz mieć dostępu 
do żadnej konkretnej nieruchomości ani sprzętu. Można jednak złożyć 
ogólny zastaw na aktywach firmy. Gwarancje osobiste będą wymagane 
w przypadku osób, które są właścicielami 20% lub więcej firmy.

CZY MOJA FIRMA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W CONNECTICUT, ABY 
ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Tak, organizacje muszą prowadzić działalność w Connecticut, aby 
zakwalifikować się do udziału w programie.

KIM SĄ LOKALNI, SPOŁECZNOŚCIOWI POŻYCZKODAWCY?
Pożyczkodawcy społecznościowi biorący udział w programie 
to Ascendus, Capital for Change (C4C), Community Economic 
Development Fund (CEDF), HEDCO Inc., National Development 
Council’s Community Impact Loan Fund, Pursuit oraz SouthEastern 
Connecticut Enterprise Region (seCTer).

JAKIE RODZAJE FIRM KWALIFIKUJĄ SIĘ DO POŻYCZKI Z 
FUNDUSZU CONNECTICUT SMALL BUSINESS BOOST FUND?
Aby zakwalifikować się do otrzymania pożyczki w ramach 
Funduszu Connecticut Small Business Boost Fund, mała firma musi 
spełniać wymagania wyszczególnione poniżej. Należy pamiętać, 
że wniosek wstępny powinien zostać wypełniony i złożony przez 
właściciela firmy z największym udziałem własnościowym, a 
wszyscy właściciele posiadający ponad 20% własności będą 
zobowiązani do potwierdzenia dostarczonych informacji.

Poniższe kryteria to minimalne wymagania, aby firma lub 
organizacja non-profit mogły zostać uznane za kwalifikujące 
się do pożyczki w ramach tego programu:

//  Organizacja musi prowadzić działalność w Connecticut.

//  Organizacja musi generować roczne przychody poniżej 
8 milionów dolarów.

//  Przedsiębiorstwo lub organizacja non-profit musi 
zatrudniać nie więcej niż 100 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty (FTE) (w tym firmy jednoosobowe).

//  Małe firmy i organizacje non-profit muszą działać 
przez co najmniej rok przed datą złożenia wniosku. 
Ograniczona kwota finansowania na rozpoczęcie 
działalności jest dostępna dla firm nastawionych na 
zysk, które prowadzą działalność krócej niż rok przed 
datą złożenia wniosku.

CZYM RÓŻNI SIĘ TA POŻYCZKA OD INNYCH PROGRAMÓW 
POŻYCZKOWYCH?
To, co sprawia, że Fundusz Connecticut Small Business Boost 
Fund jest naprawdę wyjątkowy, to sieć pożyczkodawców 
społecznościowych. Od dziesięcioleci wielu z tych 
pożyczkodawców pomaga prosperować lokalnym małym 
firmom i organizacjom non-profit. Pracują w celu zaspokojenia 
wyjątkowych potrzeb społeczności, które były historycznie 
niedofinansowane i mają wieloletnie doświadczenie w 
udzielaniu pożyczek pożyczkobiorcom w tych społecznościach. 
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CZY MAM GWARANCJĘ ZATWIERDZENIA POŻYCZKI, JEŚLI JESTEM 
UPRAWNIONY DO UBIEGANIA SIĘ O NIĄ?
W zależności od liczby wniosków możliwe jest, że nie wszyscy 
wnioskodawcy będą mogli otrzymać pożyczkę. Wnioski będą 
rozpatrywane na bieżąco. Ponadto wszystkie pożyczki podlegają 
ocenie i zatwierdzeniu przez pożyczkodawców społecznościowych, 
którzy są odpowiedzialni za własne decyzje kredytowe.

Należy pamiętać, że dopasowanie do potencjalnego pożyczkodawcy 
nie stanowi oferty ani zobowiązania do udzielenia pożyczki. Wszystkie 
stawki i warunki pożyczki mogą ulec zmianie.

JAKIE RODZAJE FIRM NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO POŻYCZKI? 

CO ZROBIĆ, JEŚLI BĘDĘ POTRZEBOWAĆ POMOCY PRZY 
SKŁADANIU WNIOSKU O POŻYCZKĘ?
Jeśli po wypełnieniu wstępnego wniosku na 
CTSmallBusinessBoostFund.org, zostaniesz dopasowany  
do pożyczkodawcy, skontaktuje się on z Tobą i poprowadzi 
Cię przez proces składania wniosku.

Ponadto dostępni są dostawcy pomocy technicznej, 
którzy udzielają wsparcia firmom i organizacjom non-
profit, zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po udzieleniu 
pożyczki. Odwiedź stronę CTSmallBusinessBoostFund.org/
Resources, aby nawiązać kontakt z jedną z tych organizacji.

JAKIE SĄ WARUNKI POŻYCZKI?

 //  60 miesięcy dla pożyczek poniżej 150 000 USD

 //  72 miesiące dla pożyczek pomiędzy 150 000 a 500 000 USD

 //  Stałe oprocentowanie na poziomie 4,5%

 //  Brak opłat za wcześniejszą spłatę

 //  Brak opłat początkowych

NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczki z Connecticut Small Business Boost Fund mogą 
być wykorzystane do zaspokojenia pełnego zakresu potrzeb 
biznesowych, w tym wydatków na sprzęt, płace, kwalifikujące 
się refinansowanie, czynsz i media, remonty, marketing 
i reklamę, zaopatrzenie itp. Po wypełnieniu wniosku 
będziesz musiał podać szczegółowe informacje na temat 
proponowanego wykorzystania wpływów z pożyczki.

//  Franczyzy firmowe
//  Sklepy z chwilówkami
//  Księgarnie dla dorosłych, 

kluby ze striptizem czy 
gabinety masażu

//  Pasywne inwestycje w 
nieruchomości

//  Firmy zaangażowane  
w działalność lobbingową 
lub piramidy finansowe

//  Firmy lub firmy zajmujące 
się konopiami indyjskimi 
zaangażowane w działania 
zakazane przez prawo 
federalne lub obowiązujące 
w jurysdykcji, w której 
znajduje się firma

//  Obiekty używane głównie 
do hazardu lub w celu 
ułatwienia hazardu

//  Firmy zaangażowane w 
działalność spekulacyjną, które 
generują zyski z wahań cen, 
a nie z normalnego obrotu 
handlowego, takiego jak handel 
towarowymi kontraktami 
terminowymi lub pasywne 
inwestowanie w nieruchomości

//  Każdy wnioskujący o pożycz-
kę, który jest obecnie winny 
zaległości lub nie wywiązuje się 
z zobowiązań w Departamencie 
Rozwoju Społeczności Gospo-
darczej stanu Connecticut 
(DECD) lub jakiejkolwiek innej 
stanowej pomocy finansowej 
lub zobowiązań

//  Każda osoba ubiegająca  
się o pożyczkę, która ma 
obecnie zaległości w spłatach 
innej podobnej pożyczki 

//  Osoby ubiegające się o 
pożyczkę, które zalegają z 
podatkami stanowymi lub 
lokalnymi
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JAKIE INFORMACJE BĘDĄ WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

W ramach pełnego wniosku o pożyczkę musisz dostarczyć 
pożyczkodawcy społecznościowemu następujące dokumenty:

//  Dwie ostatnio złożone deklaracje podatkowe i/lub wyciągi 
bankowe, wewnętrznie sporządzone sprawozdania finansowe 
lub inne dowody przychodów, jeśli są dostępne i wymagane 
przez pożyczkodawcę

//  Rachunek zysków i strat od początku roku za bieżący rok

//  Informacje dotyczące właścicieli firmy z ponad 20% 
własności, w tym imię i nazwisko, adres, numer SSN, EIN 
lub ITIN, numer telefonu, adres e-mail, procent własności, 
dwa ostatnie federalne zeznania podatkowe i dokument 
tożsamości ze zdjęciem

//  Dowód prawnego utworzenia przedsiębiorstwa lub podmiotu 
typu non-profit (np. akt założycielski i statut)

//  Kopię umowy najmu i/lub ostatni rachunek za media  
(jeśli dotyczy lub jest wymagany przez pożyczkodawcę) 

//  Dowód dobrej reputacji wystawiony przez Departament  
Usług Podatkowych, Departament Pracy i Sekretarza Stanu  
w Cincinnatti

//  Dowód zapłaty wszystkich podatków lokalnych 

//  W stosownych przypadkach ważne zezwolenie na 
prowadzenie firmy w CT (np. opieka nad dziećmi, 
gastronomia, sprzedaż alkoholu, usługi profesjonalne itp.)

//  Informacje o planowanym wykorzystaniu wpływów

//  Inne dokumenty wymagane przez pożyczkodawcę 
społecznościowego w momencie składania wniosku  
lub po jego złożeniu

Dla firm rozpoczynających działalność:

//  Dowód zewnętrznego dochodu lub poręczycieli na poparcie 
wskaźnika zadłużenia do dochodu na poziomie 1,0 

//  Udokumentowany dowód 10% zastrzyku lub dostępności kapitału

//  CV pokazujące (a) 2 lata doświadczenia menedżerskiego; lub 
(b) 5 lat doświadczenia zawodowego w tej samej branży; lub (c) 
wcześniejsze posiadanie podobnej działalności 

//  Prognozy finansowe (zgodnie z wymaganiami pierwotnego 
pożyczkodawcy)

//  Biznesplan (dostępny szablon) 

Uczestniczący w programie pożyczkodawca skontaktuje się z Tobą 
w celu zebrania wymaganej dokumentacji, przeprowadzenia kontroli 
kredytowej i zakończenia procesu rozpatrywania wniosku.

CZY POŻYCZKA Z FUNDUSZU CONNECTICUT SMALL BUSINESS BOOST 
FUND JEST POŻYCZKĄ UMARZALNĄ?

To nie jest pożyczka umarzalna. Fundusz Connecticut Small Business 
Boost Fund nie jest powiązany z Federalnym programem ochrony 
wypłat (PPP) ani żadnymi innymi programami pożyczkowymi SBA. 
Pożyczkobiorcy Funduszu Connecticut Small Business Boost Fund 
spłacają pełną kwotę pożyczki z odsetkami.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI PRZEOCZĘ PŁATNOŚĆ?

Jeśli nie dokonasz spłaty pożyczki w terminie, możesz zostać 
obciążony opłatą za zwłokę według uznania pożyczkodawcy 
społecznościowego. Brak zapłaty może skutkować uznaniem 
pożyczki za niespłaconą. Podczas procesu składania wniosku o 
pożyczkę, pożyczkodawca społecznościowy omówi pełne warunki 
umowy pożyczki, aby upewnić się, że rozumiesz szczegóły dotyczące 
opóźnień w płatnościach i niewywiązania się z zobowiązania.

CTSmallBusinessBoostFund.org



Uzyskaj więcej informacji
Wejdź na stronę CTSmallBusinessBoostFund.org

Departament Rozwoju  
Gospodarczego i Społeczności


