
O úvěr mohou žádat

• začínající malí podnikatelé (zaregistrovaní jako poplatník daně z příjmu v roce podání 
žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let),

• ostatní malí podnikatelé, pokud nejsou začínajícími podnikateli a realizují projekty zvyšující 
zaměstnanost. 

Jaký úvěr lze získat

• investiční úvěr s finančním příspěvkem,
• provozní úvěr (na pořízení zásob a některé další výdaje).  

Jednomu příjemci podpory mohou být poskytnuty oba typy zvýhodněného úvěru, ale každý 
pouze jednou. Zvýhodněný úvěr je poskytován jako podpora de minimis.  

Investiční úvěr s finančním příspěvkem

• výše úvěru až 2 mil. Kč pro začínající malé podnikatele, pro ostatní malé podnikatele až 
10 mil. Kč,

• úvěr je bezúročný až po dobu 15 měsíců od data uzavření smlouvy, poté je úroková sazba 
pevná pro začínající podnikatele ve výši 2 % p. a. po celou dobu splácení úvěru, pro ostatní 
malé podnikatele je výše úrokové sazby proměnlivá, v případě dosažení a udržení zvýšené 
zaměstnanosti činí 1 % p. a.,

• doba splatnosti až 7 let,
• odklad splátek jistiny úvěru až 15 měsíců.

Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 10 % z čerpaného investičního úvěru. Čerpá se současně 
s úvěrem k úhradě faktur, kterými jsou hrazeny náklady podpořeného projektu.  
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Provozní úvěr

• výše úvěru až 1 mil. Kč pro začínající podnikatele, pro ostatní malé podnikatele až 5 mil. Kč,
• úvěr je bezúročný až po dobu 9 měsíců od data uzavření smlouvy, poté je úroková sazba 

pevná pro začínající podnikatele ve výši 3 % p. a. po celou dobu splácení úvěru, pro 
ostatní malé podnikatele je výše úrokové sazby proměnlivá, v případě dosažení a udržení 
zaměstnanosti činí 2 % p. a., 

• doba splatnosti až 5 let,
• odklad splátek jistiny úvěru až 9 měsíců,
• úvěr je čerpán účelově k úhradě faktur. 

Podporované projekty 

Úvěry mohou být poskytnuty k realizaci podnikatelských záměrů v Moravskoslezském kraji, pře- 
devším 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.

Podání žádosti 

Žádosti lze podávat v období od 2. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 

Formuláře žádostí o zvýhodněný úvěr pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji je 
k dispozici v elektronické podobě na www.cmzrb.cz. 

Žádost se předkládá osobně. 

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni. 

Kde získat podrobnější informace

Navštivte internetové stránky www.cmzrb.cz nebo pobočku ČMZRB.

Napište svůj dotaz na adresu info@cmzrb.cz.


