Zpravodaj
Vláda schválila program
Expanze
Vláda České republiky svým usnesením č. 914
ze dne 9. 11. 2015 schválila program EXPANZE v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. V současném programovacím
období se jedná o vůbec první program, který bude realizován
formou finančních nástrojů. Jde o program záruk a úvěrů
pro malé a střední podnikatele, který se stává nástupcem
úspěšných programů START a PROGRES fungujících
v předchozím programovacím období. V průběhu příštího
roku tak budou moci podnikatelé začít žádat o záruky
či úvěry, které jim pomohou při realizaci jejich
podnikatelských záměrů při zahájení a v dalším rozvoji
podnikání. V Operačním programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost je na program EXPANZE alokováno
350 milionů EUR, což představuje 9,6 miliardy Kč. Obdobné
úvěrové a záruční programy podpořily v předchozím
programovacím období více než 2 600 projektů úvěrů
a záruk v celkové výši 15 mld. Kč.
Záruky a zvýhodněné úvěry budou poskytovány především
na investičně zaměřené projekty v průmyslu, stavebnictví,
vybraných oborech velkoobchodu a maloobchodu
a v některých dalších oborech. Podpora bude poskytována
jak v režimu tzv. blokové výjimky, tak i jako podpora
de minimis. Zvýhodněné úvěry i záruky budou v případě
projektů ve státem podporovaných regionech kombinovány
s příspěvky na úhradu úroků ze zaručených úvěrů, resp.
bankovních úvěrů poskytnutých na spolufinancování projektů
podpořených zvýhodněnými úvěry.
Konkrétní podmínky záruk a úvěrů v programu EXPANZE
budou specifikovány v jednotlivých Výzvách, které bude
vyhlašovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.
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Sociální podnikatelé existují
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., poskytla
v rámci programu ZÁRUKA 2015 až 2023 první záruku
s finančním příspěvkem pro sociálního podnikatele.
Příjemce podpory splnil statut sociálního podnikatele
zaměstnáváním osob ze znevýhodněných skupin
obyvatelstva. V tomto konkrétním případě se jedná o osoby
se zdravotním postižením, které pracují v režimu chráněné
dílny a firma tak může svým obchodním partnerům nabídnout
tzv. náhradní plnění. Současně firma plní i další kritéria
sociálního podnikatele tím, že reinvestuje více než 50 % zisku
zpět do rozvoje podnikání, uplatňuje demokratický styl řízení
a rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku.
Společnost má například velmi dobře vypracované
a zavedené postupy zacházení s odpady, jež jsou šetrné
k životnímu prostředí a odpovídají příslušným zákonům.
Sortiment podpořené firmy, specializující se na kancelářské
potřeby a vybavení kanceláří, tvoří papírenské zboží, psací
potřeby, kancelářská technika, obalový materiál, drogerie,
školní potřeby apod. Firma svůj program rozvíjí postupně
a logickým vyústěním jejího rozvoje byl nákup nemovitosti,
jejímž pořízením získá společnost odpovídající prostory pro
potřeby zákazníků i zaměstnanců. Pořizovaná nemovitost
bude využívána jako prodejna kancelářských potřeb pro
širokou veřejnost, ale i jako skladové prostory a bude
odpovídat svou velikostí potřebám firmy.
K pořízení nemovitosti využil příjemce podpory částečně
vlastní finanční prostředky, ale z velké části také úvěr ve výši
8 mil. Kč. Na základě kladného vyhodnocení žádosti poskytla
ČMZRB žadateli S-záruku za bankovní úvěr s finančním
příspěvkem. Příjemci podpory tím bylo umožněno získat
od komerční banky úvěr k financování svého záměru
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Nové zdroje pro úvěry
obcím

a navíc ještě od ČMZRB získá finanční příspěvek
na způsobilé výdaje projektu.
Věřme, že obdobných firem, které naplní poměrně náročná
kritéria sociálního podnikatele, bude jen a jen přibývat
a vybudují si svou nezastupitelnou pozici na trhu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., podepsala
rámcovou úvěrovou smlouvu s Rozvojovou bankou Rady
Evropy (dále „CEB“) pro poskytování úvěrů obcím.

Investiční plán pro Evropu
Evropský investiční fond (EIF) a Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a. s., podepsaly koncem srpna letošního
roku první transakci COSME v České republice, která využívá
podporu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI),
tedy nástroje implementovaného Evropskou komisí
a skupinou EIB, jehož prostřednictvím je realizován
tzv. Investiční plán pro Evropu.
Na základě smlouvy získala ČMZRB protizáruku umožňující
podpořit v následujících dvou a půl letech zárukami úvěry
pro malé podnikatele v České republice ve výši 4,4 mld. Kč
(160 mil. EUR) pro 1 400 podnikatelů. Protizáruka EIF v rámci
programu COSME je využívána k podpoře záruk, které
ČMZRB poskytuje v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.
Protizáruka EIF je poskytována k zárukám za investiční úvěry
a za úvěry na pořízení zásob do výše 4 mil. Kč. Maximální
výše ručení činí 70 % jistiny úvěru, doba ručení může být
až 6 let.

546

Počet podpořených podnikatelů

478

Výše poskytnutých záruk

986 mil. Kč

Podpořené úvěry

1,2 mld. Kč

Počet spolupracujících bank
Převažující CZ NACE

11

Kontakty

Pobočka Brno – Hlinky 120/47, 603 00 Brno, tel.: 538 702 111,
fax: 538 702 110, e-mail: infoBM@cmzrb.cz
Pobočka Ostrava – Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava, tel.: 597 583 111,
fax: 597 583 110, e-mail: infoOV@cmzrb.cz
Pobočka Hradec Králové – Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110, e-mail: infoHK@cmzrb.cz

velkoobchod/maloobchod

Převažující realizace z regionálního hlediska
Převažující zaměření projektů

Při výběru projektů pro financování bude kladen důraz
na to, aby financované projekty a jejich realizátoři
dodržovali tuzemskou i evropskou legislativu, včetně
Evropské konvence o lidských právech a Evropské sociální
charty. Při realizaci projektů musí být též dodržena všechna
pravidla stanovená pro zadávání veřejných zakázek,
pro ochranu životního prostředí a plnění povinností
vyplývajících z předpisů o boji proti korupci.

Pobočka Praha – Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111,
fax: 255 721 584, e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Záruky k zařazení do programu COSME
(stav ke konci listopadu 2015)
Počet podpořených projektů

Jde v pořadí o již čtvrtou podobnou smlouvu, kterou ČMZRB
s touto renomovanou finanční institucí uzavřela. Nově
poskytnutý úvěr ve výši 20 mil. EUR bude využíván pro
poskytování úvěrů městům a obcím na zlepšení životních
podmínek a na ochranu životního prostředí. Úvěr CEB bude
možné čerpat až do března 2018, doba jeho splatnosti je
15 let. Finanční prostředky budou využity v rámci programu
OBEC 2, který ČMZRB realizuje již od roku 2006 a ve kterém
obce vyčerpaly úvěry za více než 700 mil. Kč.

hl. m. Praha

Pobočka Plzeň – Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň, tel.: 378 775 111,
fax: 378 775 110, e-mail: infoPM@cmzrb.cz

82 % provoz / 18 % investice

Z důvodu vyčerpání národních zdrojů na spolufinancování
podpor byl v druhé polovině září letošního roku pozastaven
příjem žádostí o záruky. Obnovení příjmu se předpokládá na
počátku roku 2016. Záruky pro malé podnikatele v programu
ZÁRUKA budou plnit doplňkovou funkci k programu
EXPANZE. Budou proto dostupné především pro malé
podnikatele v Praze a pro projekty v CZ-NACE nezahrnuté
do Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost i v dalších regionech ČR.
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Regionální pracoviště České Budějovice – Husova 9, 370 01 České
Budějovice, tel/fax: 387 318 428, GSM: +420 602 838 537
e-mail: prochazka@cmzrb.cz
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