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Aktuality
EuroInovace
Komerční banka uzavřela záruční smlouvu s Evropským investičním fondem. Fond se bude zaručovat za úvěry poskytnuté
inovativním podnikatelům v celkovém objemu 2,5 mld. Kč. Podnikatelé tak získají snazší přístup k financování inovativních
projektů. EuroInovacím se věnujeme v hlavním tématu tohoto čísla.

EU SME Centrum v Číně
Ke snížení bariér spojených se vstupem
evropských podnikatelů na čínský trh
bylo v roce 2010 Evropskou unií zřízeno
EU SME Centrum. Sídlí v Pekingu a zaměřuje se na zapojení malých a středních podniků pocházejících z EU v Číně.
Zdarma poskytuje informace a rady, které
pomohou v propojení dvou různých trhů.
Pod titulem „Jsme připraveni na Čínu?“
začala vzdělávací kampaň. Již bylo vydáno přes 80 různých publikací. Kampaň
je rozdělena do několika „reportů“. Reporty
pokrývají nejen problematiku vstupu na
trh, ale také poznávání potencionálních
partnerů nebo informují o systému
Čínského exportu. Zotavující se evropská ekonomika má velký potenciál na
čínský trh proniknout. Předpokládá se,
že EU SME Centrum bude mít čím dál
tím větší vliv na zapojení evropských
podnikatelů v Číně. Více zde

Podpora podnikatelů v regionech
Aktuálně je krajskými úřady vyhlášeno několik výzev, které by mohly být pro podnikatele zajímavé. Jde například o Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající
podnikatele (Více zde), Fond Vysočiny - Rozvoj podnikatelů (Více zde), Dotační fond
Libereckého kraje - 4.6 Vzdělání pro vyšší zaměstnanost (Více zde) či Podpora podnikání
v Moravskoslezském kraji (Více zde) či Významné projekty Olomouckého kraje (Více zde).

Horizon 2020
7. rámcový program se v novém období spojí s ostáními výzkumnými projekty
komunitárních programů a společně vytvoří společný projekt – Horizon 2020.
V programu se nezmění pouze jméno složení, je připravováno mnoho dalších dílčích
změn, které by měly usnadnit čerpání pro malé a střední podnikatele. Horizon také
spojí několik další programů v jeden a tak usnadní komunikaci mezi institucemi.
To do budoucna velmi usnadní čerpání a plánovaně osloví větší množství malých
a středních podnikatelů. Více zde

Podnikové školky
Nedostatek školek je problémem v celé České republice. S možným řešením, jak s tímto
problémem naložit, přišel Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Do 31. května
mohou podnikatelé reagovat na výzvu, která nabízí financování vybavení mateřské
školky včetně hrazení 1,5 roku fungování zařízení. Pro podnikatele je připraveno 155
mil. Kč, kde maximální výše podpory na projekt činí 2 474 352 Kč. Podpora není určena
pro veřejný sektor. Více zde
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Hlavní téma

Záruky za úvěry inovativním podnikatelům
Komerční banka představuje nový úvěr pro podnikatele, kteří připravují
inovativní projekt. V programu EuroInovace mohou nyní firemní klienti
získat financování s nižším zajištěním a výhodnější úrokovou sazbou.
Zvýhodnění je možné díky zapojení Evropského investičního fondu
(EIF) v nástroji Risk Sharing Instrument.

»»EIF uzavřel s Komerční bankou záruční
smlouvu, ve které částečně ručí za úvěry
poskytnuté inovativním podnikatelům. Tato
záruka umožňuje přenášet výhodu přímo
jednotlivým firmám.

»»Program EuroInovace přináší klientům

možnost získat úvěr s nižším zajištěním,
než jaké by bylo jinak pro získání úvěru
potřebné.

»»Mimoto klient získává i mírně zvýhod-

něnou úrokovou sazbu. Zvýhodnění je
vypočteno z výše úrokové sazby, kterou
by klient získal, kdyby se do programu
nezapojil.

»»Veškerá administrativa je zpracovávána

KB, klient vždy jedná se svým bankovním
poradcem, na kterého je zvyklý. Účast v
programu je například v porovnání s dotačními programy velice jednoduchá. Úvěry
v programu EuroInovace mohou klienti
navíc konzultovat i s regionálními KB
EU POINT specialisty. Tito specialisté
jsou připraveni ve specifických případech
pomoci.

»»Program EuroInovace je přístupný malým

a středním podnikům podle EU definice,
tedy s méně než 250 zaměstnanci a obratem do 1,3 mld. Kč či sumou aktiv do 1,1
mld. Kč. V případě, že firmu vlastní jiný
subjekt, se limity sčítají.

tabákového průmyslu, hazardu, hackingu,
pornografie, vojenství či jaderné energie).

»»Pro účast v programu stačí splnit některá

z kritérií přijatelnosti. Jde především o použití úvěru na uvedení nového výrobku
na trh, případně na zlepšení procesů či
poskytovaných služeb. Dalším kritériem je,
zda firma rychle roste či eviduje určitou výši
nákladů na výzkum a vývoj, nebo když v
posledních dvou letech registrovala patent,
získala inovativní cenu/dotaci/daňovou
úlevu). Úplná kritéria přijatelnosti s klienty
konzultují bankovní poradci KB.

»»Jedním z kritérií, kdy je podnik považován

za inovativní je případ, kdy v posledních
dvou letech získal dotaci z inovativního
programu. Inovativním programem může
být například jakýkoliv podprogram 7. RP,
či programy INOVACE (patent i projekt),
POTENCIÁL, PROSPERITA v Operačním
programu Podnikání a inovace.

»»Výše

úvěru, k ter ý lze zahrnout do
EuroInovací je 650 tis. Kč až 77 mil. Kč.
Jednomu klientovi lze v programu poskytnout nejvíce 180 mil. Kč. Délka splatnosti
úvěru musí být mezi 2 – 7 lety, měl by mít
předem daný splátkový kalendář. Délka
splatnosti se počítá od uzavření úvěrové
smlouvy do uhrazení poslední splátky úvěru.

Názor odborníka
Jan Rosen
Projektový manažer
programů veřejné
podpory Komerční banky
Řekněme, že firma je inovativní. Získá tím
automaticky úvěr od KB?
Automaticky ne. Evropský investiční fond
poskytuje pouze částečnou záruku, KB vždy
nese část rizika. Banka proto standardně
vyhodnotí bonitu klienta, zda existuje reálná
návratnost poskytnutého úvěru. Záruka k získání úvěru samozřejmě významně přispívá,
avšak nelze říci, že díky ní budeme financovat
všechny inovativní projekty.
Jaká je výše úrokového zvýhodnění,
které klient získá?
Zvýhodnění je stanoveno pro každý úvěr
individuálně. Zohledňuje především kvalitu
záruky EIF, tedy nižší očekávanou ztrátu v případě nesplacení, ale projevují se i další vlivy,
například hodnocení klienta, jiné zajištění
stejného úvěru a další.
Existuje nějaká lhůta, do kdy mohou klienti
o zvýhodněný úvěr požádat?
KB může dle smlouvy s EIF do programu
zahrnout celkem až 2,5 mld. Kč úvěrů poskytnutých inovativním podnikatelům dle
daných podmínek. Úvěry budou poskytovány
až do vyčerpání tohoto limitu. Předběžný
zájem našich klientů je vysoký, doporučuji
projekt konzultovat s bankovním poradcem
KB co nejdříve.

»»Obor činnosti klienta není až na speci-

fické případy omezen (program neumožňuje například podporu klonování lidí,

Financování úvěrem EuroInovace těží z podpory od Evropské unie na základě „Risk Sharing
Instrument for Innovative and Research Oriented SMEs and Small Mid-caps (RSI Facility)“
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Jak to dělají jinde

Projekt Centrum vývojových
a zkušebních laboratoří
Společnost VYRTYCH a.s. se dlouhodobě snaží využít při svém rozvoji
dotační programy strukturálních fondů EU. Proto vznikla koncem roku
2010 myšlenka na náročný projekt s názvem Centrum vývojových
a zkušebních laboratoří svítidel.
Projekt byl zpracován v průběhu prvního
pololetí roku 2011, na podzim stejného
roku došlo k jeho schválení, tedy přidělení
dotace, následně byly zpracovány podklady pro vyhlášení výběrového řízení,
které proběhlo v první polovině roku
2012. Projekt bude ukončen během roku
2013 a tím se společnost VYRTYCH a.s.
stane patrně nejlépe vybavenou
zkušební laboratoří svítidel na
území ČR.

O společnosti Vyrtych a.s.

Firma Vyrtych a.s., která se zabývá výrobou světelné techniky, funguje na českém
trhu od roku 1991. Vyrábí především průmyslová svítidla, světla do interiérů (např.
do kanceláří, bytů), nouzová a venkovní
svítidla. V současné době patří společnost
Vyrtych mezi největší výrobce
světelné techniky v ČR, a to
především v oblasti průmyslového osvětlení s vysokým
Nejlépe
stupněm ochrany proti
vybavená zkušební
vniknutí prachu a vody
laboratoř svítidel
a svítidel do prostředí
na území ČR.
s nebezpečím výbuchu.

Cílem samotného projektu
je výstavba nového halového objektu vývojových
a zkušebních laboratoří
svítidel včetně vybavení
novými zkušebními zařízeními a technologiemi. Při výběru
těchto zařízení byl kladen důraz na
to, abychom měli v budoucnu možnost
provádět velkou část zkoušek nutných
pro ověření shody svítidel vlastními silami.
Jedná se především o zkoušky ověřujících bezpečnost svítidel podle požadavků
na zařízení nízkého napětí (NV 17/2003 Sb.),
zkoušky svítidel do prostředí s výbušnou
atmosférou (NV 23/2003 Sb.) a zkoušky
pro ověření elektromagnetické kompatibility
(NV 616/2006 Sb.). Samostatnou kapitolou
projektu jsou pak zkoušky a měření fotometrických vlastností a měření fotobiologické
bezpečnosti zdrojů světla se zaměřením na
možnost ověřování LED zdrojů.

Financování projektu
Projekt byl podpořen z programu OPPI
Potenciál a již získal prestižní ocenění
v celostátní soutěži Investor roku, která
byla pořádána agenturou CzechInvest
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Projekt financuje Komerční banka.

Program Potenciál
Program Potenciál v Operačním programu Podnikání a inovace pomáhal podnikatelům
zavádět a rozšiřovat kapacity pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity, jejichž výsledky
mají být využity ve výrobě. Podporu bylo možné získat na vytvoření nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií. Doposud bylo
v tomto programu rozděleno přes 6,8 mld. Kč, v prodloužené III. výzvě se nyní rozhoduje
o dalších 2 mld. Kč.
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Zaostřeno na dotace

Dotace pro inovativní firmy
Soňa
Vaníčková
KB EU Point
specialistka
pro Moravskoslezsko
a Střední Moravu

Technologická agentura ČR
Jednou z institucí, které propojuje výzkumné
organizace a university společně se soukromou sférou je Technologická agentura
ČR (TAČR). Jejím cílem je podpora využití
vyzkoumaných projektů v praxi. Cílovou skupinou jsou především malé a střední firmy,
které si nemohou dovolit vlastní výzkum.
Agentura funguje na podobných principech
jako 7. rámcový program, s tím rozdílem, že
použité finance jsou ze státního rozpočtu.
Ročně přerozdělí přes 2 miliardy korun.

Inovace jsou nedílnou součástí
rozvoje každé firmy. Podnikatelé,
kteří chtějí obstát dlouhodobě
se udržet na konkurenčním trhu,
musí inovovat. Bohužel, přede- Aktuálně je vyhlášena veřejná soutěž
vším malé a střední firmy mají do programu „Centra kompetence“. Jde
o podporu center výzkumu, vývoje
v přístup k výsledkům
a inovací, ve kterých budou
v ý zk u m u a v ý vo j e
soustředěny v ýzkumné
omezený. Jednou
a aplikační kapacity z veSoučasný
z možností, jak podřejného a soukromého
trend bychom
sektoru. Uzávěrka soutěže
pořit firemní inovace
mohli nazvat jako
je 20. 5. 2013.
je využít některého
„Inovační Boom“.
z podpůrných proInovační vouchery
gramů ať už z fondů
EU či z národních zdrojů.
Současný trend bychom mohli nazvat jako „Inovační Boom“, kde se po vzoru
Jihomoravského kraje přidávají další a další
kraje s podobnou nabídkou. Principem
inovačního voucheru je poskytnout podnikatelům poukázku na nákup služeb od regionálních vysokých škol a jiných výzkumně-vývojových organizací. Poskytovatel doufá,
že nastavená spolupráce bude do budoucna
fungovat již bez podpory. Od roku 2009,
kdy byly vouchery poprvé představeny, jen
Jihomoravské inovační centrum rozdělilo
téměř 200 voucherů.
Podnikatelé mají o vouchery velký zájem,
který se stále zvyšuje. Tento rok zavedlo

KB EU POINT news vydává Komerční banka, a. s.
Na zpracování obsahu se podílela poradenská společnost Naviga 4, s. r. o.

voucherové programy dalších 8 krajů
(například Královéhradecký, hl. m. Praha,
Liberecký) a vše nasvědčuje tomu, že jich
bude stále přibývat. Výše finančního čerpání
se kraj od kraje liší. Nicméně se bavíme
o desítkách až maximálně několika stovkách tisíc korun, kdy se většinou kryje 75 %
z hodnoty zakázky.

Inovace v potravinářství v PRV
V květnu toho roku můžeme očekávat další
informace o výzvách do Programu rozvoje
venkova. V polovině června se předpokládá vypsání konkrétních výzev. Čerpání
se bude týkat především potravinářských
firem, zemědělců a výrobců krmiv. Rozpočet
jednoho projektu může být až do částky
30 milionů korun, kde dotace porkryje maximálně 50 % z celkové investice. Z dotace je
možné financovat pořízení či inovaci strojů,
technologií, balících linek, měřících zařízení
apod. V rámci těchto výzev nebude možné
čerpat na stavby.

Další informace
o dotacích TACR:
www.tacr.cz
Inovační vouchery:
www.inovacnivouchery.cz
www.rr-strednimorava.cz
www.kr-olomoucky.cz
www.kr-karlovarsky.cz
Inovace v potravinářství v PRV:
www.szif.cz
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