
Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji

O úvěr mohou žádat malí podnikatelé zaměstnávající méně než 50 osob, příspěvkové 
organizace zřízené obcí z Jihočeského kraje nebo obchodní korporace ovládané obcí 
z Jihočeského kraje. Podpora je poskytována z prostředků Jihočeského kraje. 

Základní charakteristika úvěru

• výše úvěru až 1 mil. Kč, pro začínající podnikatele až 500 tis. Kč,
• pevná úroková sazba 4 % p. a.,
• splatnost úvěru až 6 let.

Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však 
celková částka požadovaného úvěru a nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých 
úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč, resp. 1 mil. Kč v případě začínajícího podnikatele.

Podmínky poskytnutí a čerpání úvěru

Úvěry mohou být poskytnuty k realizaci podnikatelských záměrů v Jihočeském kraji 
především v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu i velkoobchodu, 
informačních a komunikačních činností, ubytování a stravování a v dalších činnostech 
uvedených v seznamu podporovaných ekonomických činností CZ-NACE, který je přístupný 
na www.cmzrb.cz.

Poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis.

Způsobilé výdaje

• pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
• pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není tento veden jako 

dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek,
• pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je vykazován jako náklad/výdaj.

DPH příslušející ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem.

Podání žádosti

Žádosti lze podávat do 31. 12. 2015. Formulář žádosti o zvýhodněný regionální úvěr 
v Jihočeském kraji je k dispozici v elektronické podobě na www.cmzrb.cz. 

Žádosti se předkládají osobně a jsou přijímány regionálním pracovištěm banky v Českých 
Budějovicích a pobočkami ČMZRB v Praze, Plzni, Hradci Králové a Brně. Žádost a přílohy 
požadované v listinné podobě se předkládají osobně, přílohy požadované v elektronické 
formě lze podat na CD/DVD ROM, zaslat e-mailem nebo podat do datové schránky banky 
či prostřednictvím webové podatelny ČMZRB.



Zvýhodněný regionální úvěr pro obce v Jihočeském kraji 
O úvěr mohou žádat obce a sdružení obcí a měst s právní subjektivitou na území Jihočeského 
kraje. Podpora je poskytována z prostředků Jihočeského kraje.

Základní charakteristika úvěru

• výše úvěru až 2 mil. Kč, 
• pevná úroková sazba po celou dobu splácení úvěru,
• splatnost úvěru až 10 let,
• odklad splátek jistiny úvěru až 2 roky.

Podmínky poskytnutí a čerpání úvěru

Zvýhodněný regionální úvěr musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury 
ve vlastnictví obce, která není využívána pro podnikání. Úvěr musí být určen na pořízení 
nebo rekonstrukci majetku obce v rámci projektu v následujících oblastech:

• vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
• elektrifikace, plynofikace,
• kulturní, sportovní a školská zařízení,
• místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace,
• dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy),
• využití obnovitelných zdrojů energie.

Příspěvek na úhradu úroků

Příspěvek lze poskytnout pouze obci z hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje 
uvedené v příloze programu přístupného na www.cmzrb.cz.
Příspěvek je poskytován v plné výši splatných úroků z úvěru a vyplácí se postupně 
k termínům splatnosti úroků sjednaným ve smlouvě o úvěru.

Způsobilé výdaje

Pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku, pořízení a/nebo rekonstrukce 
dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, včetně nákupu pozemků, zpracování 
související dokumentace. DPH příslušející způsobilému výdaji je rovněž způsobilým 
výdajem.

Podání žádosti

Žádosti lze podávat do 31. 12. 2015. Formulář žádosti o zvýhodněný regionální úvěr 
v Jihočeském kraji je k dispozici v elektronické podobě na www.cmzrb.cz.

Žádosti se předkládají osobně a jsou přijímány regionálním pracovištěm banky v Českých 
Budějovicích a pobočkami ČMZRB v Praze, Plzni, Hradci Králové a Brně. Žádost a přílohy 
požadované v listinné podobě se předkládají osobně, přílohy požadované v elektronické 
formě lze podat na CD/DVD ROM, zaslat e-mailem nebo podat do datové schránky banky 
či prostřednictvím webové podatelny ČMZRB.


