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V.
Soukromým podnikatelům obvykle nechybí dobré nápady, jak zkvalitnit svou
činnost a získat tak výhody na konkurenčním trhu. Jejich realizace však často
vyžaduje nemalé investice. Nejschůdnější řešení financování projektů pro podnikatele obvykle představují zvýhodněné úvěry. Nové číslo KB EU Point News
se, právě proto, bude věnovat problematice úvěrů pro projekty s podporou
z EU. Dozvíte se, jaké možnosti Evropská unie v této oblasti podnikatelům
nabízí, poradíme vám, jakých chyb se vyvarovat při žádosti o úvěr a opět vás
seznámíme s úspěšně realizovaným projektem.

září 2010

Aktuality
Od 16. 8. 2010 do 15. 10. 2010 je možné
podávat žádosti o dotace do Operačního programu Životní prostředí. V tomto období jsou
přijímány projekty zaměřené na omezování
průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Mezi žadatele patří jak veřejnoprávní subjekty – kraje, obce, města a jejich
svazky, příspěvkové organizace a organizační
složky obcí a měst, státní podniky a státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, tak podnikatelské subjekty.
Více zde…

rady a tipy

Od 13. 9. 2010 do 31. 5. 2011 je možné
podávat žádosti o dotace do Operačního programu Životní prostředí. V tomto období jsou
přijímány projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v Moravskoslezském
kraji. Mezi žadatele patří jak veřejnoprávní subjekty – kraje, obce, města a jejich svazky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí
a měst, státní podniky a státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, tak podnikatelské subjekty. Přijímány budou jen projekty
s místem realizace ve výše uvedeném kraji.

Jednání s bankou – žádost o úvěr
Podnikatelé, kteří chtějí žádat o dotace z Evropské unie často k zajištění financování svých projektů využívají bankovní úvěr. Jaké podklady připravit a čeho se vyvarovat při jednání s bankou, aby vaše žádost
byla bez problému vyřízena, poradí Jan Hanuš na straně 2.

Více zde…

více na str. 2

oborové téma
Zvýhodněné finanční úvěry
Zvýhodněné úvěry, které pomohou soukromým firmám v otázce financování projektů, poskytují i některé speciální programy Evropské unie.
Které to jsou, se dozvíte na straně 3.

Už jen do 15. 10. 2010 je možné podávat
registrační žádosti na agenturu CzechInvest (CI)
do programu ICT v podnicích (OPPI). Program
je zaměřen na investice do zavádění či rozšíření
informačních systémů sloužících ke zvýšení
vnitřní efektivity podniků, ke zlepšení dodavatelsko – odběratelských vztahů či k vývoji nových
a inovaci stávajících výrobků a technologií.
Vhodným žadatelem je podnikatelský subjekt
splňující definici malého a středního podniku
(do 250 zaměstnanců), který má dvě po sobě
uzavřená účetní období. Pokud budete mít
schválenou registrační žádost, plné žádosti jsou
přijímány od 8. 3. 2010 do 15. 2. 2011.
Více zde…

více na str. 3

případová studie

Až do 30. 9. 2011 je možné podávat registrační žádosti na agenturu CI do programu
Potenciál (OPPI). Program podporuje vznik
nebo rozšíření vývojových center (oddělení)
zaměřených na výzkum, vývoj nebo inovaci
výrobků nebo technologií. Mezi žadatele patří
podnikatelé bez rozdílu velikosti (PO, FO
zapsané v obchodním rejstříku). U PO jsou
podporovány jen vybrané formy vyjmenované
v dokumentaci k výzvě. Dotace bude poskytována ve výši 1 – 100 mil. Kč. Příjem plných
žádostí probíhá od 27. 4. 2010 do 30. 11. 2011
Více zde…

Inovace ve stavebnictví
Společnost Allegro, s. r. o. působí na českém trhu od roku 1994
v oboru realizace vnitřních stavebních konstrukcí. Firma se také dlouhodobě zabývá inovacemi stavebních prvků pro zlepšování jejich
technických vlastností, zejména v oblasti statiky, akustiky a požární
odolnosti. Právě inovace jsou dalším projektem firmy, který je financován s podporou EU. Více na str. 4.
více na str. 4

Už jen do 15. 10. 2010 je možné podávat
registrační žádosti na agenturu CI do programu
ICT a strategické služby (OPPI). Program
podporuje investice do vývoje SW, do center
sdílených služeb a center zákaznické podpory
a investice do center oprav high–tech výrobků
a technologií. Vhodnými žadateli jsou podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku.
Plnou žádost může žadatel podat jen v případě, že mu byla schválena žádost registrační.
Příjem plných žádostí probíhá až do 1. 2. 2011.
Více zde…

1.

rady a tipy

Jednání s bankou – žádost o úvěr

Soukromí podnikatelé, kteří mají zájem získat bankovní
úvěr k zajištění financování svých projektů, by se při jednání
s bankou, měli soustředit na několik důležitých věcí, aby
jejich žádost byla vyřízena bez problémů a co nejrychleji.
Na co konkrétně byste při jednání o úvěru neměli
zapomenout, vám poradí Jan Hanuš, vedoucí KB EU
POINT Promotion Center.
●● V otázce zajištění úvěru postupuje banka vždy individuálně. Banky mají rozsáhlé
zkušenosti s poskytováním úvěrů a posuzováním investičních záměrů. V jejich
zájmu je poskytnout kvalitní rady a doporučení ohledně veškerých investičních
plánů klientů.
●● Všechny své záměry tedy konzultujte s přiděleným bankovním poradcem.
Konzultace obvykle slouží k ujasnění dotačního záměru, vyhodnocení rizik
realizace projektu, informace o dotačním cyklu, výhodách a omezeních, která
vyplývají z financování z veřejných zdrojů apod.
●● První kontakt s bankou by proto měl být uskutečněn ještě před zahájením přípravy
dotačního projektu.
●● Neúplnost podkladů či nevyjasněnost majetkových poměrů při podávání žádosti
klienta o bankovní úvěr může zapříčinit prodloužení délky celého řízení. Hladký
průběh projednání úvěrové žádosti může být ohrožen, pokud klient osloví banku
s žádostí o závazný bankovní příslib až těsně před odevzdáváním projektu/žádosti
implementační agentuře.
●● Finanční toky je třeba plánovat s dostatečnými časovými rezervami. Tyto rezervy
slouží pro krytí časových ztrát při možných zpožděních v procesu výplaty dotačních
prostředků na účet klienta.
●● Aby bylo možné učinit předběžné závěry o tom, jestli je projekt financovatelný,
maximální částce a délce trvání úvěru, měly by být bance poskytnuty některé
důležité podklady, jako je například výpis z obchodního rejstříku a další doklady
osvědčující oprávnění k podnikání; účetní závěrka včetně daňového přiznání
nejméně za dvě poslední uzavřená účetní období a výkazů za dostupné období
běžného roku.
●● Dále je dobré připravit si finanční plán zohledňující dopady předkládaného projektu
do hospodaření firmy a základní informace o požadovaném úvěru – účel, částka,
splatnost, forma splácení, apod.
●● Někdy mohou banky požadovat i informace o vlastnických vztazích, struktuře
majetku a bližší informace k zadluženosti.

Aktuality
Až do 31. 10. 2010 je možné podávat plné
žádosti do programu Marketing (OPPI).
Program v této výzvě podporuje investice
do účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách
v zahraničí, tvorbu propagačních materiálů
pro účely těchto výstav a veletrhů. V neposlední
řadě lze získat podporu na dopravu výstavních
exponátů. Žadatelem může být malý nebo střední podnik (do 250 zaměstnanců) nebo jejich
seskupení. Plnou žádost může podat jen žadatel, kterému byla schválena registrační žádost.
Více zde…
Až do 31. 12. 2010 je možné podávat
žádosti o dotaci do programu Start (OPPI).
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 150 mil.
Kč. Žádosti o podporu přijímají pobočky
Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s. Tento program je zaměřen na realizaci
podnikatelských projektů osob vstupujících
do podnikání poprvé nebo s delším časovým
odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě
zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru.
Více zde…
Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena III. Výzva
v programu Záruka (OPPI). Plánovaná alokace
pro tuto výzvu je 1,1 mld. Kč. Žádosti o podpory přijímají pobočky Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a.s. do 31. 12. 2010. Jedná
se o program, jehož cílem je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním
podnikatelům přístup k bankovním úvěrům
na realizaci jejich podnikatelských projektů.
Více zde…
Od 1. 10. 2010 do 31. 1. 2011 je možné
podávat registrační žádosti na agenturu
CzechInvest do programu Poradenství (OPPI).
V tomto programu mají malé a střední podniky
(do 250 zaměstnanců) šanci čerpat dotace
na služby poradců, které si mohou samy vybrat
vzhledem k individualitě své podnikatelské
činnosti či zamýšlené oblasti inovace.
Poradenská činnost by pomocí zpracované
analýzy a studie měla vést k navržení inovace
v daném podniku, a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Plné žádosti budou přijímány od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011. Plnou
žádost může podat pouze žadatel, kterému
byla schválena registrační žádost.
Více zde…
S ohledem na srpnové rozhodnutí vlády,
které od 1. 1. 2011 zastaví v rámci všech regionálních operačních programů (ROP) kofinancování projektů ze státního rozpočtu, se až
do odvolání pozastavuje podepisování smluv
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. Nevyhlásí
se ani plánované výzvy. Předpokládá se, že
dojde k pozastavení čerpání dotací ve všech
ROPech až do té doby, dokud se nevyjedná
mezi vládou a hejtmany nějaké řešení.
Více zde…
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oborové téma

Zvýhodněné finanční úvěry

Soukromým podnikatelům obvykle nechybí originální nápady na projekty, které by jim pomohly v boji proti konkurenci. Tyto projekty však vyžadují obvykle velké investice, které přesahují finanční možnosti mnoha firem. A tak se
zajištění financování projektů stává pro soukromé podnikatele jedním z největších problémů. Evropská unie však
nabízí několik možností, jak získat zvýhodněné finanční úvěry. Jaké to jsou, vám prozradí následující řádky.

O jaké dotace lze žádat?
Zvýhodněné úvěry v rámci Evropské unie jsou poskytovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou (ČMZRB). Konkrétně se jedná o programy Start,
Progres a Záruka. Podnikatelé mají také možnost získat
zvýhodněné úvěry od Evropské investiční banky přímo
od Komerční banky (KB).

Na co jsou dotace určeny?
Cílem programu Start je umožnit realizaci projektů začínajících podnikatelů ve formě zvýhodněné záruky s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru. To se vztahuje i na projekty, které navazují na úspěšně podpořené projekty v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Program Záruka naopak umožňuje pomocí zvýhodněných
záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru zejména realizaci podnikatelských projektů
malých a středních podnikatelů zaměřených na investice
a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost.

V KB je možné získat i zvýhodněné úvěry, které České republice poskytuje Evropská investiční banka. Financovat z nich
lze jak pořízení majetku, tak i zvýšenou potřebu pracovního
kapitálu v souvislosti s rozšiřováním obchodních aktivit.

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?
Z Programu Záruka mohou podnikatelé získat úvěr v hodnotě až 3 miliony korun, výše záruky až 80 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení maximálně 15 let.
U programu Start platí stejné podmínky jako v programu
Záruka, zaručovaný úvěr má však splatnost delší než 3 roky.
Výše podřízeného úvěru v programu Progres se může vyšplhat až na 20 milionů korun, maximálně však do výše 75 %
předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti je až 9 let od data uzavření smlouvy o úvěru a odklad
splátek jistiny úvěru může být až 3 roky.
Komerční banka při zapojení do programu EIB automaticky
sníží úrokovou sazbu o 0,35 % p. a. Velkou výhodou je, že tato
nižší sazba neovlivňuje celkovou výši tzv. veřejné podpory.

Kdo může žádat o podporu?
Příjemci podpory musí splňovat definici malých a středních
podniků a podpořené projekty se musí převážně týkat podporované činnosti CZ-NACE. Evropská investiční banka
nově přiznává i podporu firmám, které zaměstnávají méně
než 250 osob, ale jsou součástí skupiny firem s vyšším
počtem zaměstnanců.

Kde požádat o dotaci či získat
další informace?
Výrobní hala společnosti Allegro, s. r. o. a v rámci projektu pořízená profilovací linka

Program Progres pomocí podpory ve formě podřízených
úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožňuje
realizaci rozvojových projektů podnikatelů, kteří mají problém získat externí financování kvůli nedostatečnému kapitálu nebo omezené možnosti poskytnutí zajištění úvěru.
Zaručované úvěry z těchto programů nesmí být použity
na činnosti v odvětvích: zemědělství, rybolov, akvakultura,
lesnictví, uhelný průmysl, ocelářský průmysl, průmysl syntetických vláken a stavba lodí.

Další informace lze získat na webových stránkách
Operačního programu Podnikání a inovace, Českomoravské
záruční a rozvojové banky, Evropské investiční banky
a Komerční banky.
www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby
www.eib.org
www.kb.cz/cs/com/eu_point/eib_loan.shtml

3.

případová studie

Inovace ve stavebnictví

Společnost Allegro, s. r. o. působí na českém trhu od roku 1994 v oboru realizace vnitřních stavebních konstrukcí. Firma se také dlouhodobě zabývá inovacemi stavebních prvků pro zlepšování jejich technických vlastností, zejména v oblasti statiky, akustiky a požární odolnosti. Právě inovace jsou dalším projektem firmy, který
financuje s podporou EU.
Projekt nese název Inovace výroby interiérových kovových stavebních konstrukcí a je již třetím projektem v řadě, při kterém společnost Allegro, s. r. o., využila finanční podpory z fondů EU. „O podporu našeho prvního projektu jsme se rozhodli požádat v prvním
roce programovacího období 2007–2013 v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Dalším byl marketingový projekt podporující export firmy. Poslední projekt realizovaný v současné době je součástí dlouhodobého strategického plánu rozvoje společnosti,
jehož cílem je realizovat inovační aktivitu, a tím posílit konkurenceschopnost a upevnit pozici firmy na trhu,“ říká Bc. Robert Kadoun,
ekonom společnosti.
Žádost o dotace na poslední projekt podala společnost před dvěma lety (29. září 2008) a schválení se dočkala až v polovině června
následujícího roku. Co bylo důvodem odkladu?

Prodleva schválení
Vzhledem k tomu, že firma měla již zkušenosti s podobnými přípravami žádostí, na její straně proběhlo vše hladce.
„Devítiměsíční prodleva mezi podáním
žádosti a jejím schválením byla způsobena problémy v administraci schvalovacího orgánu,“ vysvětluje Robert
Kadoun a dodává: „Všechny podklady
pro administraci jsme v převážné většině zvládli v rámci firmy. Využili jsme ale
také externího manažera, a to zejména
z důvodu jeho zkušeností s obdobnými
projekty a jeho znalostí prostředí schvalovací agentury.“
Poměrně dlouhé čekání na definitivní
schválení projektu bylo podle slov
Roberta Kadouna kritickým místem,
kdy byla firma donucena pozastavit
zásadní investice – nákupy nových
technologií. „Tyto nebylo možno realizovat bez schváleného úvěru od Komerční
banky, jež byl podmíněn schválením
projektu EU. Probíhaly proto pouze
drobné stavební úpravy prostor a konstrukční práce na nových produktech.
V důsledku tohoto jsme museli z provozních a časových důvodů redukovat etapizaci projektu z 3 na 2 etapy,“ popisuje
události, které provázely odklad schválení žádosti Robert Kadoun. Na tento
projekt navíc Komerční banka získala
pro firmu Allegro slevu na úrocích
od Evropské investiční banky.
Každý zájemce o veřejnou podporu
musí podle Roberta Kadouna počítat
s tím, že do celého cyklu realizace pro-

Příští číslo magazínu,

jektu bude muset investovat nadstandardně času a znalostí. „U všech projektů a zejména komerčních by měl žadatel
počítat s možností, že dotace mu nemusí být přiznána. Měla by být tedy brána
v úvahu i varianta životaschopného projektu bez dotace,“ dodává.

Cíle projektu
A jaké by měly být výstupy projektu?
Ekonomická stabilita firmy, vysoký inovační potenciál, kvalifikace technických
pracovníků, spolupráce s výzkumnou
sférou, vlastní výzkumné středisko
a navázání úzkého vztahu se zákazníkem jsou jen zevrubným výčtem.
„Projektový záměr vychází z požadavků praxe zvýšit technické a užitné vlastnosti interiérových kovových stavebních konstrukcí. Cílem je výroba inovovaných typů rastrových hliníkových
podhledů s měnitelnými rozměry rastru, nových stěnových CW profilů, speciálních prolisů dosud užívaných CD
a CW profilů, nosných a tvarovaných
prvků pro klenby, oblouky a vlnové podhledy o různých poloměrech,“ říká
Robert Kadoun a na závěr dodává:
„V realizaci jsme na konci první fáze,
nelze tedy ještě hodnotit celý projekt.
Byla ale již zavedena výroba speciálních profilů s konstrukční změnou
ve formě prolisů a v provozu je i průmyslová tiskárna na potisk kovových
stropních podhledů. Pozitivní změny
očekáváme po celkovém ukončení projektu, ale bude záležet i na vývoji stavebního trhu, kde se ekonomická krize
této oblasti dotkla asi nejvíce.“

které vyjde v listopadu 2010, se bude, mimo jiné, věnovat
problematice podpory venkova.

Bc. Robert Kadoun, ekonom společnosti

Fakta o projektu
Název projektu:
výroby interiérových kovových stavebních
konstrukcí
Začátek projektu:
15. 10. 2008
Konec projektu:
30. 10. 2011
Místo realizace:
Bratkovice, Velvary
Příjemce podpory:
Allegro, s. r. o.
Zdroj financování:
Strukturální fondy EU – OP podnikání
a inovace, úvěr EIB pro MSP zprostředkovaný KB, vlastní zdroje
Celkové náklady:
36 mil. Kč
Celkové uznatelné náklady:
35 mil. Kč
Celková výše podpory:
17,5 mil. Kč (50 %)
Úvěr:
20,4 mil. Kč (s nižší sazbou o 0,35 % p.a.)
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