
Zvýhodněné
regionální úvěry
pro podnikatele a obce 
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Účast v dalších programech

Podnikatelé
V případě zvýhodněného regionálního úvěru poskytnutého podnikateli nelze ke způsobilým
výdajům projektu využít jinou veřejnou podporu.

Obce
V případě zvýhodněného regionálního úvěru poskytnutého obci lze ke způsobilým výdajům
projektu využít podporu z jiného programu podpory včetně dotací z operačních programů či
jiných programů financovaných z prostředků EU.

Podávání žádostí o úvěry 
Formuláře žádostí o úvěry jsou k dispozici na www.cmzrb.cz. 
Žádosti přijímá regionální pracoviště v Českých Budějovicích a vybrané pobočky ČMZRB
průběžně do 31. 3. 2018.
Žádost a přílohy požadované v listinné podobě se předkládají osobně, přílohy požadované
v elektronické formě lze předat společně se žádostí na datovém nosiči (USB disk, CD/DVD
ROM), zaslat e-mailem, poslat do datové schránky banky či podat prostřednictvím webové
podatelny ČMZRB.

Kde získat podrobnější informace?

Regionální pracoviště České Budějovice: Husova 9, tel: 387 318 428, 602 838 537

Pobočka Plzeň: Bezručova 147/8, tel.: 378 775 111
Pobočka Praha: Jeruzalémská 964/4, tel.: 255 721 111
Pobočka Brno: Hlinky 47/120, tel.: 538 702 111
Pobočka Hradec Králové: Eliščino nábřeží 777/3, tel.: 498 774 111

www.cmzrb.cz info@cmzrb.cz
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Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji 

O úvěr může žádat malý podnikatel zaměstnávající méně než 50 osob, příspěvková
organizace zřízená obcí z Jihočeského kraje nebo obchodní korporace ovládaná 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. 

Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou
další fyzickou nebo právnickou osobou.

Za začínajícího podnikatele je považován podnikatel, který byl registrován jako poplatník
daně z příjmu na FÚ v roce podání žádosti o úvěr nebo v roce předcházejícím.

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
a projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu.

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 způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem.

O úvěr může žádat obec 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; aktuální úroková sazba je zveřejněna

v Ceníku obchodů a služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., na webových
stránkách www.cmzrb.cz,

• splatnost úvěru až 10 let,
• odklad splátek jistiny úvěru až 2 roky.

Zajištění úvěru je požadováno jen u klientů se zvýšeným úvěrovým rizikem.

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,
• budování a údržba veřejné zeleně, 
• budování a správa infrastruktury v oblasti nakládání s odpady.

Čerpání úvěru je možné po dobu až 2 let od data uzavření smlouvy o úvěru na základě
předložených daňových či účetních dokladů (nedočerpání úvěru není sankcionováno).

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.

Zvýhodněný regionální úvěr pro obce v Jihočeském kraji 

S námi je to snazší


