Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce
v Jihočeském kraji
(s platností od 20. 3. 2017)
Úvěry pro obce jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro
podnikatele a obce v Jihočeském kraji.
Základní ustanovení
a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).
b) Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 (dále též „ČMZRB“), (www.cmzrb.cz).
c) Podpora je poskytována z prostředků Jihočeského kraje spravovaných ČMZRB a z prostředků
ČMZRB.
d) Na podporu není právní nárok.
Základní pojmy


Podpora – zvýhodněný regionální úvěr.



Projekt – pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti, vč.
pořízení majetku pro činnost příspěvkové organizace obce, respektive pořízení či rekonstrukce



technické infrastruktury obce.
Smlouva o podpoře – smlouva o zvýhodněném regionálním úvěru uzavřená mezi příjemcem
podpory a poskytovatelem podpory.

Cíl programu
Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů a zvyšování kvality
technické infrastruktury obcí v Jihočeském kraji.
Doba trvání programu
Program je vyhlášen na období od 20. 3. 2017 do 31. 3. 2018. Žádosti jsou přijímány průběžně počínaje
20. 3. 2017. Poskytování úvěrů je po dobu trvání programu omezeno objemem disponibilních finančních
prostředků.
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost o podporu obsahuje zejména identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, náklady na
realizaci projektu a způsob jeho financování a přílohy k posouzení naplnění podmínek programu, které
jsou podrobněji specifikovány ve formuláři žádosti o podporu.
Formulář žádosti o podporu společně s pokyny pro jeho předložení je k dispozici na internetové stránce
ČMZRB: www.cmzrb.cz.
Žádosti přijímají


regionální pracoviště ČMZRB v Českých Budějovicích, Husova 9, 370 01 České Budějovice,



tel/fax 387 31 84 28,
pobočky ČMZRB:
o
o

v Praze, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel. 255 721 111, fax 255 721 584,
v Plzni, Bezručova147/8, 303 76 Plzeň, tel. 378 775 111, fax 378 775 110,

o

v Hradci Králové, Eliščino náb. 777/3, 500 03 Hradec Králové, tel. 498 774 111, fax

o

498 774 110,
v Brně, Hlinky 47/120, 603 00 Brno, tel. 538 702 111, fax 538 702 110.

Žádost o podporu se předkládá osobně.

1.

Podpora pro obce
1. Příjemce podpory
Příjemcem podpory je:


obec na území Jihočeského kraje,



sdružení obcí a měst na území Jihočeského kraje, které má právní subjektivitu (spolek).

2. Podmínky programu
2.1. Podmínky přijatelnosti projektu
Projekt musí splňovat tyto podmínky:



musí být realizován na území Jihočeského kraje,
musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce, která není



využívána pro podnikání,
musí být zaměřen na pořízení nebo rekonstrukci majetku, včetně pořízení projektové
dokumentace v těchto oblastech:
a) vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
b) elektrifikace, plynofikace,
c) kulturní, sportovní a školská zařízení,
d) místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace,
e) dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy),
f) využití obnovitelných zdrojů energie,
g) budování a údržba veřejné zeleně,
h) budování a správa infrastruktury v oblasti nakládání s odpady.

2.2. Ostatní podmínky
Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře umožnit přímý přístup
zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům Jihočeského kraje a dalším subjektům určeným ČMZRB
a Jihočeským krajem za účelem kontroly dodržování podmínek programu a účelového využití prostředků
zvýhodněného regionálního úvěru, jakož i kontrolu finančních a účetních výkazů, a to jak na místě
realizace projektu, tak ve svém sídle.
2.3. Způsobilé výdaje
Podporu lze čerpat pouze na způsobilé výdaje projektu. Způsobilé výdaje musí splňovat následující
podmínky:



musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
účetní či daňové doklady, příp. jiné průkazné doklady, na jejichž základě je čerpán úvěr, musí být



uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru,
musí být vynaloženy na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku, pořízení a/nebo
rekonstrukci dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, včetně nákupu pozemků,
a zpracování související projektové dokumentace

DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem.
3. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována formou úvěru v české měně za těchto podmínek:



výše úvěru: maximálně 2 mil. Kč,
splatnost úvěru: maximálně 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru,
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úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru podle sazby platné ke dni podání žádosti o
podporu. Aktuální úroková sazba je zveřejněna v Ceníku obchodů a služeb Českomoravské



záruční a rozvojové banky, a.s., na webových stránkách www.cmzrb.cz,
čerpání úvěru: po dobu až 2 let od data uzavření smlouvy o úvěru na základě předložených



daňových či účetních dokladů (nedočerpání úvěru není sankcionováno),
odklad splátek jistiny úvěru: až 2 roky od data uzavření smlouvy o úvěru,



zajištění úvěru: není vyžadováno s výjimkou úvěrů a příjemců podpory se zvýšeným úvěrovým
rizikem.

4. Výběr projektů
4.1. Výběrová kritéria
Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, podmínek
přijatelnosti projektu a úvěrovatelnost příjemce podpory.
4.2. Způsob výběru projektů
a) O poskytnutí podpory rozhoduje poskytovatel podpory v závislosti na splnění výběrových kritérií.
b) Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání poskytovatelem
podpory zamítnuty.
5. Účast v dalších programech
Ke způsobilým výdajům projektu uhrazeným ze zvýhodněného regionálního úvěru lze využívat podporu
z jiného programu podpory včetně dotací z operačních programů či jiných programů financovaných
z prostředků EU.
6. Sankce
V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se:



naplnění podmínek přijatelnosti projektu (bod 2.1),
způsobilých výdajů zvýhodněného regionálního úvěru (bod 2.3)

a dále v případě neplnění podmínek programu dle bodu 2.2 je příjemce povinen na výzvu poskytovatele
podpory úvěr splatit.
Za prodlení se splácením úvěru je příjemce podpory povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % p. a.
z dlužné částky.
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