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Aktuality
Výzvy v regionálních
operačních programech (ROP)
ROP Střední Morava 13. srpna 2013
vyhlásil výzvu v oblasti Integrovaného
rozvoje cestovního ruchu. Kde hlavním
cílem jsou stavební úpravy a revitalizace
kulturních památek v blízkosti centra regionu – Olomouce. Podání výzvy je časově
limitováno datem 12. září 2013. Pozitivní
dopad na podporu cestovního ruchu
v regionu je podmínkou získání dotace.
Prostor zde získávají nestátní neziskové
organizace. Minimální výše dotace je vymezena 1 milionem Kč, maximální částka
je 7,2 milionu Kč. Více zde
ROP Střední Čechy 5. srpna 2013 otevřel
výzvu, která se zaměřuje na venkovské
mateřské školy. Jedná se jak o výstavbu
nových školek, tak o rekonstrukci, či modernizaci stávajících. Žádosti mohou být
podávány do 29. 11. 2013. Žadateli mohou
být obce s rozšířenou působností, nebo
obce ve velikosti od 500 – do 5000 obyvatel. Dotaci také mohou získat objekty,
které jsou obcemi zřizované. Minimální
čerpaná částka činí 1 milion Kč, přičemž
strop je stanoven na 20 mil. Kč. Realizace
projektu výstavby či rekonstrukce musí
proběhnout do 31. 10. 2015. Více zde
Přehled veškerých výzev programů naleznete v následujících odkazech.
Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod,
Severozápad, Střední Morava,
Moravskoslezsko, Severovýchod

Odsouhlasený rozpočet Horizont 2020
V nastávajícím obdobní 2014 – 2020 projde 7. rámcový program relativně zásadními
změnami, jejich součástí bude i změna názvu, od příštího roku ponese název
Horizont 2020. Součástí změn bude zjednodušení administrativy a sloučení
několika podprogramů v jeden. Výrazně se také zvýší rozpočet pro malé a střední
podnikatele. Dne 8. 7. 2013 byl Evropským parlamentem a Radou ministrů odsouhlasen rozpočet na Horizontu 2020. To znamená, že první výzvy můžeme očekávat
skutečně hned začátkem roku 2014. Na podporu malých a střední podniků bude
vyčleněno 2,8 miliardy EUR (4 % rozpočtu programu), 0,7 mld. EUR je vyhrazeno
podporu lepšího zapojení nových členských států do programu Horizont. Doba na
udělení grantu se sníží na 8 měsíců (v 7. rámcovém programu průměrná doba činila
12 měsíců). Kompletní informace o dalším vývoji naleznete na stránkách Evropské
komise (Více zde). Nebo na stávajících stránkách 7. rámcového programu (Více zde).

Praha rozdělila inovační vouchery losováním
Vzhledem k vysokému zájmu o dotace rozdělil Magistrát hl. m. Prahy dostupných
10 mil. Kč mezi žadatele losem. Jde o dotace na nákup služeb od vědeckovýzkumných
institucí formou inovačního voucheru. Zájem žadatelů trojnásobně převýšil dostupné
zdroje. Magistrát nejprve vybral ty žádosti, které vyhovovaly všem dotačním podmínkám,
poté mezi nimi losoval. Částku 10 milionů korun si tak mezi sebe rozdělí 58 vylosovaných
podnikatelských subjektů, z nichž každý získá až 200 tisíc korun na realizaci své inovace.
Nyní budou uzavírat smlouvu s Hlavním městem Prahou. Vylosováno bylo také 15 náhradníků
pro případ, že by některý z podnikatelských subjektů od svého záměru ustoupil. Více zde

Semináře pro příjemce dotací z OPŽP
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pořádá informační
semináře pro úspěšné žadatele z výzev OPŽP vyhlášených pro Prioritní osu 1, 4 a 7.
Na seminářích budou přednášet odborníci Státního fondu životního prostředí ČR, jenž
účastníky provedou administrací, financováním a právní stránkou projektu. Termíny
konání: Brno 5. 9. 2013 (seminář pro Prioritní osu 7), Brno 19. 9. 2013 (seminář pro
Prioritní osu 1) a Praha 25. 9. 2013 (seminář pro Prioritní osu 4). Více zde

Komerční banka získala 1,3 miliardy Kč na zvýhodněné úvěry
malým a středním podnikům
Komerční banka v červenci 2013 uzavřela další smlouvy s Evropskou investiční
bankou na podporu malých a středních podniků. Díky těmto smlouvám mohou
firemní klienti Komerční banky využít zvýhodněné úrokové sazby u podnikatelských
úvěrů. Komerční banka a Evropská investiční banka (EIB) dlouhodobě spolupracují v oblasti
financování projektů soukromého i veřejného sektoru. Nyní uzavřené smlouvy v celkové
výši 50 mil. EUR (přibližně 1,3 mld. Kč) umožní Komerční bance pokračovat v poskytování
výhod firemním klientům KB. Více zde
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Produkty mezinárodních
finančních institucí
Hlavními aktéry na mezinárodním finančním poli jsou Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund), Skupina Světové
banky (World Bank Group) a Světová obchodní organizace (World Trade Organization). V tomto čísle KB EU Point news se však
budeme věnovat produktům těch finančních institucí, které mohou využít české firmy a municipality.

»»Evropská investiční banka (EIB)
Hlavním účelem fungování Evropské
investiční banky (EIB) je poskytování
dlouhodobých půjček na kapitálové
investice subjektům z veřejného i privátního sektoru. Česká republika relativně
často využívá služeb této instituce. Jen
v roce 2012 se k nám investovalo přes
780 milionů EUR. EBI tomto roce také
podepsala smlouvy s českými bankami,
díky kterým banky mohly půjčit 254 milionů EUR českým podnikatelům a veřejné správě. V nabídce EIB naleznete
přes tucet zajímavých produktů, které
se zaměřují na různé klienty (nabídka
produk tů). Mezi nejv yužívanější
a nejznámější produkty budou s jistotou patřit Zprostředkované úvěry
a Projektové úvěry.
Zprostředkované úvěry (Intermediated
loans)
Zprostředkované úvěry jsou úvěry
prostřednictvím komerčních bank.
Jsou nabízeny jak malým a středním
podnikatelům, tak velkým společnostem a subjektům veřejného sektoru.
Poskytnuté úvěry mohou být flexibilní,
co se týče velikosti, doby trvání nebo
struktury, finální rozhodnutí leží výhradně na zprostředkovatelské instituci,
která rozhoduje na základě výše finančního risku a dalších dílčích faktorech.
Projektové úvěry
Jsou úvěry poskytnuté přímo vybranému subjektu. Obvykle jde o rozsáhlé
projekty nad 25 mil. EUR. V těchto

případech EIB zpravidla financuje
pouze do výše 50 % celkových nákladů v rámci jednoho projektu. Projekt
může být jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Podmínky financování
jsou sjednané individuálně, obvykle je
vyžadováno jejich zajištění (například
bankovní zárukou). Jedním z projektů,
na který Česká republika čerpala, jsou
i povodně, které v roce 2009 zasáhly
Moravu a Jižní Čechy.

s projektovou přípravou velkých infrastrukturních projektů. EBRD se rovněž
zaměřuje také na nově vznikající firmy.

»»Rozvojová banka Rady Evropy (CEB)

CEB je mezinárodní rozvojová banka
se sociálním posláním. Byla založena
v roce 1956 s cílem přinést řešení problémů uprchlíků. Rozsah činnosti však
postupně rozšířila do dalších aktivit,
které přispívají k posílení sociální soudržnosti v Evropě. CEB se podílí se na
Evropský investiční fond
financování sociálních projektů,
Do skupiny Evropské inreaguje na krizové situace
vestiční bank y spadá
a přispívá ke zlepšení žiV roce 2012
i Evropský investiční
votních podmínek nejvíce
se k nám do ČR
fond. Fond rovněž poznevýhodněných skupin
investovalo přes
skytuje zprostředkované
obyvatelstva. Z pohledu
780 milionů EUR.
či přímé financování,
investovaných prostředků
zároveň ale více využívá
není CEB tak výrazným
nástrojů finančního inžehráčem mezinárodního finannýrství (záruky, risksharincování jako například Evropská
gové nástroje, kapitálové vstupy
investiční banka, avšak svým zaapod.). Na českém trhu je aktivní, naměřením na sociální soudržnost má
příklad s KB spolupracuje v programu
rozhodně své nezastupitelné místo mezi
EuroInovace.
mezinárodními finančními institucemi.

»»

»»Evropská banka pro obnovu a rozvoj

»»Kreditanstalt für Wiederaufbau

Banka vznikla za účelem pomoci
zemím střední a východní Evropy při
budování tržního hospodářství a demokracie. V současné době směřuje
své aktivity směrem na východ, často
do zemí bývalého Sovětského Svazu.
Mimo zprostředkovaného financování se zaměřuje i na poradenství,
pomocí smluvních partnerů pomáhá

KfW je rozvojová banka se sídlem ve
Frankfurtu. Byla založena v roce 1948
po druhé světové válce jako součást
Marshallova plánu. KfW je ve vlastnictví Spolkové republiky Německa
a Spolkových zemí. Díky vysoké kredibilitě získává KfW výhodné zdroje na
kapitálových trzích, které dále poskytuje
na podporu rozvojových projektů.

(EBRD)

(KfW)
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Úvěry ze zdrojů
Evropské investiční banky
Jan Vanýsek
Regionální
KB EU Point
specialista

Komerční banka opět nabízí podnikatelům možnost získání úvěru
ještě výhodněji. Malí a střední
podnikatelé (MSP) mohou získat
nižší úrokovou sazbu díky účasti
v programu Evropské investiční
banky „Úvěr EIB pro MSP“.
Cí l e m p r o g r a m u j e p o d p o ř i t m a l é
a s t ř e d n í p o d n i k a t e l e, t e d y f i r m y
s méně než 250 zaměstnan c i. Pro
v yužívání v ýhod programu Úvěr EIB
pro MSP stačí splnit několik jedno duchých podmínek. Mezi ty základní
p o d mínk y patří s p lnit d efini c i m alého a střední ho podniku a uzavřít
s Komerční bankou úvěr s minimálně
dvouletou splatností.

Cílem projektu
je podpořit
malé a střední
podnikatele.

Typy vhodných projektů

Jak získat zvýhodněný úvěr

Do programu je možné zahrnout libovolné
typy úvěrů, které slouží k financování
rozvojových projektů malých a středních
podnikatelů. Podporovány jsou veškeré
investice a výdaje související s následujícími projekty:

Získání zvýhodněného úvěru je velmi jednoduché. Klient jedná pouze s Komerční
bankou, která vyřídí veškeré formality a zajistí účast klienta v programu. Stačí požádat
firemního bankovního poradce a představit
mu investiční záměr. Klient podepisuje běžnou úvěrovou smlouvu, ve které je navíc
informován o podmínkách programu EIB.
Úvěrová smlouva již obsahuje sníženou
úrokovou sazbu o 0,27 % p.a.
Výše prostředků, které jsou malým a středním podnikům v tomto programu k dispozici
je omezena. Proto doporučujeme kontaktovat bankovního poradce co nejdříve.
S podmínkami programu Vám rádi poradí
regionální KB EU Point specialisté.

»»pořízení hmotného majetku (omezeně i pořizování pozemků)

»»investice do nehmotného majetku
například: výzkumné práce, plánování
a finanční náklady během výstavby; náklady na výzkum a vývoj (poplatky, vývoj,
hrubé mzdy přímo spojené s výzkumem,
zdokonalování a inovace procesů); vybudování distribuční sítě na domácím či
jiném trhu v Evropské unii

»»financování provozních potřeb souvisejících s nárůstem aktivit

Ze zdrojů EIB nelze financovat některé
aktivity jako výrobu zbraní a munice, hazard a související vybavení, výrobu tabáku,
využívání živých zvířat pro pokusné účely,
klonování lidí, čistě developerské aktivity
a další. Veškeré podmínky a omezení rádi
poskytnou Regionální KB EU Point specialisté Komerční banky.

Výše úvěru:
1 - 300 mil. CZK
Měna úvěru:
CZK nebo EUR
Podíl úvěru k nákladům projektu:
maximálně 100 %
Omezení výše zdrojů:
zdroje EIB nesmí spolu s dalšími
jinými zdroji EU (např. ze strukturálních fondů) tvořit více než 100 %
nákladů projektu
Splatnost úvěru:
minimálně 2 roky
Výše výhody pro klienta:
nižší úroková sazba o 0,27 % p.a.
Oprávněný žadatel:
nezávislý malý a střední podnik
s méně než 250 zaměstnanci přepočtenými na plný pracovní úvazek.
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EuroMuni – zvýhodněné úvěry
pro municipality
Petr Gross
Regionální
KB EU Point
specialista

Komerční banka (KB) a Rozvojová
banka Rady Evropy (CEB) na
konci června uzavřely úvěrovou
smlouvu, ve které CEB poskytuje 100 mil. EUR za zvýhodněných podmínek. Celý program
Komerční banka nabízí svým
klientům pod značkou EuroMuni.

Výhodu, kterou KB získává v podobě nižší
úrokové sazby, přenáší na své klienty.
Města a obce tak získají nižší úrokovou
sazbu oproti sazbě, kterou by získaly, kdyby
se do programu nezapojily. Již jednou
poskytnuté zvýhodnění Komerční banka
garantuje po celou dobu splácení úvěru.
Do programu EuroMuni lze zahrnout celou
řadu projektů od zlepšování životních
podmínek ve městech či obcích (projekty
silniční či technické infrastruktury, obnovu
základních vzdělávacích či zdravotnických
zařízení či různé formy společenských center), přes prevenci a odstranění následků
přírodních katastrof, až po projekty ochrany
životního prostředí (například projekty čištění vod, nakládání s odpady apod.).
Detailní podmínky financování a pomoc
s účastí v programu poskytují klientům
firemní bankovní poradci a regionální
EU Point specialisté Komerční banky.

Prostředky z programu EuroMuni jsou
směrovány ke klientům Komerční banky
z řad měst a obcí. Ze zdrojů CEB lze financovat maximálně 50 % nákladů na projekt,
Snahou CEB i Komerční banky je, aby výhody
zbývající část financí je připravena zajistit
plynoucí z nižší úrokové sazby mohlo využívat
ze svých zdrojů Komerční banka. Vše je
co nejvíce českých i moravských měst a obcí.
navíc velmi jednoduché i po adminisBankovní poradci KB i regionální KB
trativní stránce. Klient komuniEU Point specialisté Vás rádi
kuje jen s KB a nepředkládá
celým procesem povedou.
žádné zvláštní žádosti do
Do programu
CEB. Celý proces pokryje
lze
např. zahrnout
jedna uvěrová smlouva.

Základní parametry
úvěrů v programu
EuroMuni
Výše úvěru:
1 – 60 mil. Kč, vyšší po individuálním
posouzení
Podíl zdrojů CEB
k nákladům projektu:
max. 50 % nákladů projektu, zbylé
náklady lze dofinancovat zdroji KB,
dotací či vlastními zdroji klienta
Žadatel:
obec, město, příspěvkové organizace těchto municipalit či obchodní
společnosti většinově vlastněné
municipalitou
Měna úvěru:
Kč či jiná měna, dle požadavků
klienta
Výše úrokového zvýhodnění:
dle podílu zdrojů CEB, zvýhodnění
až 0,22 % p.a.

projekty pro zlepšení
životních podmínek ve
městech či obcích.

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