
S NÁMI JE TO SNAZŠÍ 

CERTIFIKACE

Pro malé a střední podnikatele

Produkt
příspěvek na získání certifikátu nebo záruka za
návrh do výběrového řízení

Příspěvek na získání certifikátu
Ve výši 50 % vynaložených nákladů na odborné
poradenské služby externích konzultantů spo-
jené s certifikací nebo zavedením programu
EMAS.

Pro integrovaný systém norem ISO 14001 a ISO
9001 je maximální výše příspěvku ome-
zena částkou 300 tis. Kč, v ostatních případech
částkou 200 tis. Kč.

Malý podnikatel
certifikace podle normy ISO 9001
certifikace podle normy ISO 14001
nebo integrovaný systém norem ISO 14001 
a ISO 9001
zavedení programu EMAS

Malý a střední podnikatel
certifikace podle normy ISO 14001
nebo integrovaný systém norem ISO 14001 
a ISO 9001
zavedení programu EMAS

Záruka za návrh do výběrového řízení
Záruka je poskytována ve výši od 50 tis. Kč do 
5 mil. Kč.

Kde pro projekty na území České republiky 

TRH

Pro drobné, malé a střední podnikatele

Produkt
bezúročný úvěr, záruka a záruka s příspěvkem

Začínající drobný podnikatel
Úvěr do výše 0,75 mil. Kč

pro práv. osobu s více společníky do výše 1,5 mil. Kč
splatnost až 7 let
zajištění pouze avalovanou směnkou

Záruka s příspěvkem
až 80 % jistiny úvěru
k úvěrům, které nepřesáhnou hranici 1,5 mil. Kč
cena záruky 0,1 % p. a. z výše záruky
15 % finanční příspěvek

Malý a střední podnikatel
Záruka

až 80 % jistiny zaručovaného úvěru
cena záruky ve výši 0,1 % až 0,3 % p. a.

Kde pro projekty na území hl. m. Prahy

Podmínky
Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické
činnosti (OKEČ)✳ .
U bezúročného úvěru je nutno doložit certifikát o absol-
vování vzdělávacího programu „Základy podnikání“ akre-
ditovaného MŠMT.

Získání finančního příspěvku je podmíněno ukončením
realizace projektu do dvou let od uzavření smlouvy o
záruce.

Způsobilé výdaje
nákup pozemků, strojů a zařízení
nákup a výstavba budov či jejich rekonstrukce
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku 
a drobného nehmotného majetku 
koupě podniku v konkurzu (pouze zvýhodněná záruka
bez finančního příspěvku)

ÚVĚRY, 

ZVÝHODNĚNÉ ZÁRUKY 

A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 

PRO MALÉ A STŘEDNÍ 

PODNIKATELE 

na období 2007



ZÁRUKA

Pro malé a střední podnikatele 

Produkt
záruka nebo záruka s příspěvkem 

Záruka
až 80 % jistiny zaručovaného úvěru
cena záruky ve výši 0,1 % až 0,3 % p. a. 

Záruka s příspěvkem
pouze pro malé podnikatele 
až 80 % jistiny úvěru
k úvěrům, které nepřesáhnou hranici 5 mil. Kč, 
se splatností minimálně 3 let
pro projekty ve vybraných regionech
cena záruky 0,1 % – 0,3 % p. a. z výše záruky
10 % finanční příspěvek 

Kde pro projekty na území České republiky 
s výjimkou hl. m. Prahy

Podmínky
Stavební práce na projektu nesmí být zahájeny
a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí
být uzavřeny před datem podání žádosti o pod-
poru, pokud není žádaná podpora de minimis.

Projekt se musí převážně týkat podporované
ekonomické činnosti (OKEČ)✳ .

Získání finančního příspěvku je podmíněno
ukončením realizace projektu do dvou let od
uzavření smlouvy o záruce.

Způsobilé výdaje
nákup pozemků, strojů a zařízení
nákup a výstavba budov či jejich rekonstrukce
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
pořízení zásob, včetně drobného hmotného ma-
jetku a drobného nehmotného majetku
koupě podniku v konkurzu

PROGRES

Pro malé a střední podnikatele 

Produkt
podřízený úvěr nebo podřízený úvěr s pří-
spěvkem 

Podřízený úvěr 
Dlouhodobý výhodný zdroj financování, který je velmi
blízký vlastnímu kapitálu podnikatele. Je poskytován:

až do výše 25 mil. Kč
s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a.
splatnost až 11 let
odklad první splátky až o 6 let
zajištění minimálně avalovanu směnkou

Podřízený úvěr s příspěvkem 
Jednorázový finanční příspěvek ve výši 10 %
vyčerpaného úvěru ve formě prominutí splátek
úvěru.
Získání finančního příspěvku je podmíněno
zvýšením zaměstnanosti u příjemce podpory, a
to minimálně o 3 zaměstnance po dobu nej-
méně 2 let.

Kde pro projekty na území České republiky 
s výjimkou hl. m. Prahy

Podmínky
Stavební práce na projektu nesmí být zahájeny
a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí
být uzavřeny před datem podání žádosti o
podporu.

K financování projektu musí být souběžně
doloženo použití jiného bankovního úvěru,
leasingu nebo úvěru poskytnutého právnickou
osobou.

Projekt se musí převážně týkat podporované
ekonomické činnosti (OKEČ)✳ .

Způsobilé výdaje
nákup pozemků, strojů a zařízení
nákup a výstavba budov či jejich rekonstrukce
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
koupě podniku v konkurzu

START

Pro začínající drobné podnikatele 

Produkt
bezúročný úvěr nebo záruka s příspěvkem 

Úvěr do výše 0,75 mil. Kč
pro práv. osobu s více společníky do výše
1,5 mil. Kč
splatnost až 7 let
zajištění pouze avalovanou směnkou

Záruka s příspěvkem
až 80 % jistiny úvěru
k úvěrům, které nepřesáhnou hranici 1,5 mil. Kč
cena záruky 0,1 % p. a. z výše záruky
15 % finanční příspěvek

Nelze současně poskytnout obě formy podpory.

Kde realizace projektu na území České republiky 
s výjimkou hl. m. Prahy

Podmínky
Podnikatelé začínající podnikat poprvé nebo
minimálně po 7 letech od ukončení před-
cházející podnikatelské činnosti a nejsou ani
nebyli společníky či členy jiné právnické osoby
po stejné období.

Projekt se musí převážně týkat podporované
ekonomické činnosti (OKEČ)✳ .

U bezúročného úvěru je nutno doložit certifikát
o absolvování vzdělávacího programu „Základy
podnikání“ akreditovaného MŠMT.

Získání finančního příspěvku je podmíněno
ukončením realizace projektu do dvou let od
uzavření smlouvy o záruce.

Způsobilé výdaje
nákup pozemků, strojů a zařízení 
nákup a výstavba budov či jejich rekonstrukce
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
pořízení zásob, včetně drobného hmotného ma-
jetku a drobného nehmotného majetku

✳ OKEČ – Podrobný výčet v podobě přehledu podporovaných oborů ekonomických
činností (OKEČ) je uveden v úplném znění programu.

Tento informační materiál poskytuje pouze základní údaje o pod-
mínkách podpory platných od 1. července 2007.


