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Pro většinu podnikatelů, kteří mají zkušenosti s podporou z veřejných zdrojů,
jsou dotace jediným prostředkem, jak jí dosáhnout. V období 2007-2013, kdy
bylo ze strukturálních fondů EU především prostřednictvím dotací v České
republice rozpouštěno více než 770 miliard korun, stály ostatní formy podpory
mimo zájem médií a tím pádem i firem. V aktuálním čísle newsletteru
KB EU Point bychom na alternativní zdroje financování rozvoje firem rádi
poukázali. Zaměřili jsme se proto na čtveřici nejzajímavějších produktů
z prostředků státního rozpočtu, Evropské Unie a Evropské Investiční Banky,
které mohou podnikatelé v současné době nebo v nejbližší budoucnosti využít.
Doufáme, že Vám předložené informace poslouží a možná také inspirují
k dalším krokům vedoucím k rozvoji vašich podniků. Dámy a pánové, za celý
tým KB EU Point Vám přejeme příjemné čtení.

rady a tipy
Program Záruka
Na co by měli žadatelé myslet při podávání žádostí o podporu
z programu ZÁRUKA? Odpověď se dozvíte na str. 2.
více na str. 2

oborové téma
Nedotační podpora
Na str. 3 se vám podáme stručný přehled o vybraných programech
podpory z různých zdrojů (národních i evropských) financování.
více na str. 3

případová studie
Tiskařský stroj se zárukou ČMZRB
Akciová společnost Unipack Group se zaměřuje na výrobu flexibilních obalových materiálů a na obchod s těmito materiály nejen
v tuzemsku, ale i v dalších zemích Evropy. Současně patří firma
mezi přední zpracovatele obalových materiálů v potravinářském
průmyslu. Aby zvýšila svou konkurenceschopost a zrychlila rozvoj,
rozhodla se pro investici s využitím záruk Českomoravské záruční
a rozvojové banky. Více se dozvíte na str. 4.

více na str. 4

prosinec 2012

Aktuality
Od 31. října do 10. ledna 2013 je vyhlášena výzva Operačního programu PrahaAdaptabilita. Poslední šestá výzva pokrývá
všechny tři prioritní osy OPPA, tj. podporu rozvoje znalostní ekonomiky, podporu vstupu na trh
práce a modernizaci počátečního vzdělávání.
Zažádat o podporu mohou podnikatelské subjekty, veřejné instituce, profesní a zájmová sdružení
a školy se sídlem v hlavním městě Praze.
Podmínky udělení podpory jsou závislé na příslušné ose. Pro podnikatele bude zajímavá především Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Z té bude možné čerpat prostředky na podporu dalšího profesního vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce, případně zaměstnanců partnera, ohrožených na
trhu práce, které bude přispívat k prohlubování
či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců,
k jejich celkové vyšší adaptabilitě na trhu práce.
Více zde…
Na konci ledna 2013 bude vyhlášena
poslední výzva Operačního programu
Praha-Konkurenceschopnost. Z prostředků
programu budou podpořeny investiční projekty
podpory příznivého podnikatelského prostředí
a rozvoje malých a středních podniků. Příjemci
budou podnikatelé s převažující činností v hlavním městě Praha. Bude se jednat pravděpodobně o úplně poslední možnost, jak získat
podporu ze strukturálních fondů v hlavním
městě pro rok 2013.
Více zde…
Do 18. ledna 2013 je možné žádat
o podporu rozvoje stávajících a pořízení
(výstavbu) nových železničních vleček
z prostředků Operačního programu
Doprava. Žádat lze v regionech soudržnosti
Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod,
Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko
ve výši 40 % formou vnitrostátní regionální
investiční podpory. V regionu soudržnosti
Jihozápad je maximální výše podpory ve výši
30%. Oprávněnými žadateli jsou právnické či
fyzické osoba, které mají k pozemkům určeným k zastavění (či zastavěným) vlečkou či její
součástí vlastnická či jiná práva. Předpokládaná
alokace pro tuto výzvu je 110,136 mil. Kč.
Více zde…
Od 3. prosince 2012 do 28. února 2013
bude možné podávat žádosti v rámci prioritní osy sedm OPŽP. Podpořeny budou projekty
environmentálního vzdělávání a osvěty zejména obcí, svazků obcí, měst, krajů, občanských
sdružení, obecně prospěšných společností,
škol, ale také zoologických zahrad, záchranných stanic, záchytných center CITES a dalších subjektů. Projekty lze realizovat na území
Česka mimo území hl. m. Prahy.
Více zde...
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rady a tipy

Program Záruka

Program ZÁRUKA Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO) a Českomoravské záruční a rozvojové banky
(ČMZRB) může malým a středním podnikům pomoci
realizovat investice nutné pro jejich další rozvoj. Ačkoliv se
nejedná o dotační titul, může pro firmy představovat vítané
ulehčení financování některých projektů. V následujících
bodech nám detaily k programu prozradí Jan Hanuš,
vedoucí KB EU Point.
●● Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky na úvěr od komerční banky.
●● Program je ve své aktuální verzi zpřístupněn také podnikům do 50 zaměstnanců
– dříve byl dostupný pouze pro začínající drobné podnikatele. Další významnou
změnou je zvýšení maximální výše zaručovaného úvěru na 5 mil. Kč (u loňského
znění programu byl limit 3 milióny korun) a snížení ceny záruky na 1,5 %
(původně 3,1 %).
●● Záruka může být poskytnuta na některé z následujících způsobilých výdajů:
–– pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory
vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory
vedoucích daňovou evidenci),
–– pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem
podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek,
–– pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj.
●● Podporovány jsou především firmy v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby,
maloobchodu a velkoobchodu.
●● Před podáním žádosti si zkontrolujte, zda jako podnikatel splňujete základní
předpoklady pro získání záruky. Informace získáte v úvěrující bance nebo přímo na
ČMZRB, detailní informace potom na internetových stránkách ČMZRB.

Aktuality
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
16. listopadu kontinuální výzvu k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci
Integrovaného
operačního
programu.
Podpořeny budou projekty na zpracování
územních plánů podle stavebního zákona
a jeho prováděcích předpisů. Příjemci podpory mohou být obce s 500 obyvateli a více.
Více zde…
Koncem října vstoupilo v platnost nové
finanční nařízení. Evropská Komise k němu
následně přijala podrobná prováděcí pravidla. Díky zjednodušení postupů by mělo od
1. ledna 2013 být poskytování finančních prostředků EU podnikům, nevládním organizacím,
výzkumným pracovníkům, studentům, obcím
a dalším příjemcům efektivnější. Podle
Zastoupení Evropské komise v ČR se zkrátí
doba mezi výzvou k podání návrhů a uzavřením grantové dohody a kratší budou i platební
lhůty. Systém udělování grantů se namísto na
proplácení nákladů údajně zaměří na platby za
dosahování výsledků, což bude možné díky
většímu využití jednorázových plateb, paušálních sazeb a jednotkových nákladů.
Více zde…
Ministerstvo průmyslu a obchodu založilo
začátkem listopadu 2012 akciovou společnost
Český rozvojový, uzavřený investiční
fond a.s., jejímž prostřednictvím budou realizovány investice do začínajících malých
a středních podniků prostřednictvím Seedfondu MPO. Ministerstvo zároveň prodloužilo
o dva měsíce lhůtu na podání nabídek na
obhospodařovatele fondu. K prodloužení se
došlo pro zásadní změnu podmínek, za kterých bude fond pracovat. Fond již nebude
omezen na podporu společností se sídlem
v ČR mimo Prahu.
Více zde...

●● Žádosti o podporu z programu ZÁRUKA přijímají průběžně pobočky ČMZRB. Vzor
žádosti naleznete na internetových stránkách ČMZRB. Každá žádost musí
obsahovat údaje v následujícím rozsahu:
–– identifikační údaje žadatele
–– účel zaručovaného úvěru
–– vyjádření úvěrující banky
–– doklad o oprávnění k podnikání
–– čestná prohlášení k naplnění podmínek a přílohy k posouzení naplnění podmínek
●● Pokud se dostanete do problémů při splácení úvěru, co nejrychleji kontaktujte
poskytující banku a zkuste s ní dohodnout úpravu splátkového kalendáře.
Nebudete-li schopen/schopna úvěr splatit, požádá úvěrující banka ČMZRB o plnění
ze záruky v souladu s podmínkami záruční listiny. Jako věřitel pak po Vás bude
ČMZRB požadovat tuto částku zpět

2.

oborové téma

Nedotační podpora

Státní potažmo evropská podpora může mít více forem. V současné době si pod tímto pojmem téměř každý
představí slovo „dotace“, tedy nevratné převedení finančních prostředků na účet vybraného projektu.
Především pro malé či začínající podnikatele existují ale také alternativní cesty, jak podporu získat. Na
následujících řádcích si některé z nich ve stručnosti představíme. Jsou jimi: Program ZÁRUKA hrazený ze
státního rozpočtu, úvěr pro malé a střední podniky z prostředků Evropské investiční banky (EIB), Seedfond Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a program JESSICA hrazené ze strukturálních fondů EU.

Na co je podpora určena?

Jak vysoká může podpora být?

Podporu z nedotačních prostředků lze obecně čerpat převážně na investiční projekty malých a středních podniků.
Každý z nástrojů se přitom profiluje jiným způsobem:

Výše podpory se liší opět podle pravidel a specifik daného
programu:

●● Program ZÁRUKA zřizovaný MPO a Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou zpřístupňuje realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů pomocí zvýhodněných záruk, které slouží k zajištění standardních
bankovních úvěrů.
●● EIB nabízí prostřednictvím běžných bank (mj. Komerční
banka) zvýhodněný úvěr na realizaci plánovaných
investic. Hlavní výhodou tohoto typu úvěru je nízká úroková sazba.
●● Seed-fond MPO je zaměřen na začínající podnikatele
do pěti let existence firmy, kterým by měl pomoci při
startu či počáteční expanzi. Nástroj JESSICA se zase
specializuje na investiční projekty v rámci integrovaných
plánů rozvoje měst.

●● Program ZÁRUKA umožní poskytnout záruky k úvěru
max 5 mil. Kč, maximální doba ručení je 6 let (od data
podpisu smlouvy o záruce) a nejvyšší možná výše záruky 70 % jistiny úvěru. Příjemce podpory hradí pouze
část ceny záruky ve výši až 0,3 % p. a. z výše záruky.
Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 1,2 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky
●● Úvěr ze zdrojů EIB by měl mít minimální splatnost na
dva roky. Jeho výhodou oproti klasickým úvěrům je snížená úroková sazba.
●● Program JESSICA z rodiny revolvingových nástrojů
umožňuje získat až 100 milionů korun na jeden projekt.
●● Seed-fond MPO, který bude spuštěn začátkem roku
2013, podpoří úspěšné start-upy a firmy s historií do
5 let částkou ve výší až 2,5 milionu EUR (cca 62,5 milionů Kč) výměnou za podíl na podpořené firmě (detaily
fungování fondu však ještě nejsou známy).

Kdo může žádat o podporu?
Vzhledem k tomu, že se v případě zmíněných nedotačních
nástrojů jedná převážně o podporu investičních projektů,
jsou jejími příjemci výhradně firmy. To platí jak pro program
ZÁRUKA, tak úvěr EIB, které se zároveň specializují výhradně na malé a střední podniky. V případě Seed-fondu MPO se
uvažuje o podpoře začínajících podnikatelů od 5 let existence. JESSICA je omezena převážně na projekty veřejné infrastruktury, které zapadají do integrovaných plánů rozvoje
měst v Moravskoslezském a Olomouckém kraji - příjemcem
tedy můžou být kromě podnikatelů i veřejné subjekty.

Kde získám další informace?
Program ZÁRUKA
K úvěrům EIB
Seed-fond MPO
JESSICA Moravskoslezsko

3.

Tiskařský stroj se zárukou ČMZRB

případová studie

Akciová společnost Unipack Group se zaměřuje na výrobu flexibilních obalových materiálů a na obchod
s těmito materiály nejen v tuzemsku, ale i v dalších zemích Evropy. Současně patří firma mezi přední zpracovatele obalových materiálů v potravinářském průmyslu. Aby zvýšila svou konkurenceschopost a zrychlila
rozvoj, rozhodla se pro investici s využitím záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky.
Unicpack Group vyrábí obalové materiály pro nadnárodní společnosti,
a proto musí splňovat velmi náročné
podmínky norem pro přímý styk vyráběných obalů s potravinami. „Dokončili
jsme certifikaci ČSN EN ISO
9001 : 2009 a také jsme museli projít
interními audity našich významných
odběratelů. Veškeré naše výrobky
musí projít zkouškami Technickým zkušebním ústavem. Naše firma klade
velký důraz na proces modernizace
výroby, technologie i na obchodní strategii,“ říká na úvod předseda představenstva Jaroslav Petráš a dodává, že
jedním z argumentů pro modernizaci
v rámci firmy jsou i neustále se zvyšující nároky na bariérové vlastnosti
a vzhled obalů ze strany výrobců potravin. „Počátkem roku 2010 jsme se proto
rozhodli realizovat projekt s názvem
Nákup tiskařského stroje na potisk obalových materiálů. Cílem projektu je zvýšení kvality vyráběných flexibilních
obalů na bázi hliníkové folie určených
především pro mlékárenský průmysl
a výrobce čokolád a jiných pochutin.
Nákupem osmibarevného flexotiskového stroje jsme jednoznačně zvýšili jak
kvalitu výroby, tak naši konkurenceschopnost na domácím i zahraničích
trzích,“ vysvětluje Jaroslav Petráš.
Projekt byl realizován ve třetím čtvrtletí
minulého roku a podle představitelů
společnosti stojí za úspěšnou akvizicí
nových zákazníků - např. Nestlé, Vitana.
„Pozitivní změny přišly hned koncem
roku 2011 při naší účasti ve výběrových
řízeních u našich nových odběratelů pro
dodávky obalových materiálů na rok
2012,“ doplňuje Petráš.

Financování projektu
Unicpack oslovil Komerční banku (KB)
kvůli poskytnutí investičního úvěru.

Podle slov členky představenstva
Marcely Cejnarové se tak firma rozhodla kvůli zkušenostem s dobrou spoluprací s Factoringem KB. „Zálohu na
nákup tiskového stroje jsme hradili ze
svých prostředků (20 %) a zbývající
část byla financována investičním úvěrem od KB. Podmínkou poskytnutí
úvěru
bylo
právě
dozaručení
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,“ říká Marcela Cejnarová.
Žádost Unipack podal ve třetím čtvrtletí
roku 2010 a ještě do koce roku byla
schválena. Se schválením záruky
ČMZRB nebyly žádné problémy a vše
proběhlo velmi rychle a
úspěšně.
„Zaměstnanci ČMZR nám vstřícně
a velmi ochotně pomohli s veškerou
administrativou při podání žádosti,“
uvádí Marcela Cejnarová a pokračuje:
„V minulosti jsme již žádali o dotaci na
nákup tiskového stroje v operačním
programu životního prostředí (snížení
emisí VOC). V tomto případě však byla
žádost neúspěšná. Nicméně jsme měli
velmi podrobně zpracovaný projekt,
a proto pro nás již nebylo nic složitého
vyplnit žádost.“

Všem Vám děkujeme za přízeň v roce 2012.
Do nového roku 2013 Vám přejeme hodně úspěchů.

Banka jako partner
Podle zkušenosti Marcely Cejnarové je
nutné věnovat velkou pozornost při realizaci podobného projektu podmínkám
výběrového řízení. Jaká jsou doporučení? „Zadat výběrové řízení odborné
společnosti z důvodu složité administrativy, zvláště když víte co, si chcete pořídit,“ odpovídá na otázku Jaroslav
Petráš, podle něhož jsou záruky poskytované ČMZR velkým přínosem pro
urychlení rozvoje firem a získání potřebných finančních prostředků zejména pro
malé a střední firmy, pro které je těžké
získat investiční financování hlavně
v počátečním rozvoji.
Neodmyslitelnou součástí úspěšného
projektu je také transparentní a úzká
spolupráce s bankou jako partnerem při
financování. „Komerční banka nám svým
aktivním přístupem pomohla zajistit
investiční financování našeho projektu
ve velmi krátké době a za velmi výhodných podmínek. Naše spolupráce s ní
pokračuje i nadále v oblasti financování
obratových prostředků v rámci výrobního
procesu,“ uzavírá Marcela Cejnarová.

KB EU Point news vydává Komerční banka, a.s.
Na zpracování obsahu se podílela poradenská
společnost Naviga 4, s. r. o.
www.eupoint.cz
800 900 930
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