Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP
Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu
Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR
Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky odpovídaly platnému stavu v okamžik provádění ex-ante analýzy. U řady produktů nebylo možné dohledat, po
jakou dobu bude jejich nabídka platná či kolik alokace je k dispozici, tyto upřesnění nebyla poskytnuta ani přímo zástupci bankovní asociace. S uvedenými
údaji je proto zacházet s patřičnou obezřetností.
Instituce

Arx
Equity
Partners
Limited
Česká
spořitelna

Česká
spořitelna
Česká
spořitelna

Investiční
zaměření

Žadatel

Na co může získat prostředky

všechna
odvětví /
obecné

střední podnik

investice do základního kapitálu společností v
různých průmyslových odvětvích, společností
poskytujících služby fyzickým osobám i firemním
zákazníkům,
společností
podnikajících
ve
zdravotnictví a maloobchodu anebo distribuci

všechna
odvětví /
obecné,
výzkum,
rozvoj a
inovace
všechna
odvětví /
obecné
všechna
odvětví /
obecné

malé a střední podniky

financování inovativních projektů

malé a střední
podniky, veřejný sektor
malé a střední podniky

Výše
finančních
prostředků na
projekt
[Kč]
od 5 mil. Kč

Zdroje
financování

Druh
financování

EIF

vlastní kapitál /
rizikový kapitál

od 25 tis. do 7,5
mil. Kč

EIF, EK v
rámci Risk
Sharing
instrument

úvěr / záruka

rozvoj firem

od 40 tis. do
25 mil. Kč

EIB

úvěr / záruka

 snížení úrokové sazby o 0,2 %
 podpora energeticky úsporných opatření, které
dosáhnou alespoň 20 % úspory energie

evropský grant
ve výši 10 %
úvěru

EIB

úvěr / záruka

Instituce

Investiční
zaměření

Žadatel

Na co může získat prostředky

Českomoravsk
á záruční a
rozvojová
banka a.s.
PROGRES

Obecně
všechny
sektory

malý a střední podnik

posílení kapitálového vybavení podnikatelů

ČSOB Leasing
a.s.

všechna
odvětví /
obecné

malý a střední podnik

Obecně
všechny
sektory

- malý a střední podnik
do 250 zaměstnanců

investice do výrobních prostředků (přednostně pro
komodity strojů a zařízení nových i použitých,
nákladní automobily a autobusy – nové i ojeté
(infrastruktura, turistika
 investice do pořízení a technického zhodnocení
hmotného majetku pro podnikatelskou činnost v
oblasti výroby či služeb s cílem podpořit růst a
konkurenceschopnost podniků
 - akvizice podniků v rámci generační výměny
nebo management buy-out

(EUROleasing)
ČSOB, a. s.
(EU SMART
CREDIT)

Darby Private
Equity
East Accession
BV
Enterprise
Investors
GE Money
Bank

- velkým podnikům do
3000 zaměstnanců na
konsolidované bázi
za skupinu
všechna
odvětví /
obecné
všechna
odvětví /
obecné
všechna
odvětví /
obecné
všechna
odvětví /
obecné

Výše
finančních
prostředků na
projekt
[Kč]
< 1.000.000 Kč

Zdroje
financování

Druh
financování

EIB

podřízené
úvěry

18,1 mil. do
12,5 mil. Kč

EIB

úvěr / záruka

do 12,712 mil.
Kč

EIB

úvěr / záruka

EIF

vlastní kapitál /
rizikový kapitál

EIF, EBRD,
BSTaDB,
DEG
Evropský
investiční
fond
Evropský
investiční
fond,
programu pro
podporu
konkurencesc

vlastní kapitál /
rizikový kapitál

investice v odvětvích jako je doprava, energetika,
telekomunikace, nakládání s odpady a úprava
vody
investice do úspěšných firem s možností
rozšíření mimo své domovské trhy

od 5 mil. do 15
mil. Kč

malé a středně velké
podniky

financování růstu společností

od 1 mil. do 6
mil.

malé a středně velké
podniky

financování investičních záměrů (výstavba,
rekonstrukce či nákup nemovitosti a investice do
technologie a zařízení)

18,159 tis. Kč
do 363,174 tis.
Kč

vlastní kapitál /
rizikový kapitál
úvěr / záruka

Instituce

Komerční
banka
(EuroInovace)

Komerční
banka a.s.
(EuroPremium)

Investiční
zaměření

všechna
odvětví /
obecné,
výzkum,
vývoj a
inovace
všechna
odvětví /
obecné

Žadatel

Na co může získat prostředky

Komerční
banka a.s.
(EuroInovace)

Komerční
banka a.s.
(EuroPremium

všechna
odvětví /
obecné

všechna
odvětví /
obecné

hmotný majetek
nehmotný majetek:
výzkumné práce
plánování a finanční náklady během fáze
výstavby
náklady na výzkum a vývoj (poplatky, vývoj,
hrubé mzdy přímo spojené s výzkumem,
zdokonalování a inovace procesů)
permanentní nárůst pracovního kapitálu
související s rozšiřováním obchodních aktivit
na rychlé zavádění nových technologií výroby,
efektivní inovování výrobních procesů nebo
postupů
financování vlastních projektů v oblasti
výzkumu a vývoje
častější a efektivnější uvádění nových výrobků
nebo služeb na trh a získání tak konkurenční
výhody

do 10,895 mil.
Kč

Evropská
investiční
banka

úvěr / záruka

23,606 tis. Kč
do 2,796 mil.
Kč

Evropská
investiční
banka

úvěr / záruka

hmotný majetek
nehmotný majetek: (výzkumné práce,
plánování a finanční náklady během fáze
výstavby, náklady na výzkum a vývoj, atp.).

do 10,895 mil.
Kč

Evropská
investiční
banka

úvěr / záruka

podniky do 3000
zaměstnanců
přepočtenými na plný
pracovní úvazek






 malé a střední
podniky s max. 250
zaměstnanci a
obratem vyšším jak
50 mil. eur či
sumou aktiv do 1
mld. Kč



 firma, která
zaměstnala alespoň
jednoho mladého
člověka (velká firma







Druh
financování

23,606 tis. Kč
do 2,796 mil.
Kč

 financování provozních či investičních potřeb
inovativního podnikatele, nových výrobků,
služeb nebo procesů a významných inovací
výrobků, služeb nebo procesů



Zdroje
financování

hopnosti a
inovací (CIP)
Evropský
investiční
fond, Risk
sharing
finance

malé a střední podniky



Výše
finančních
prostředků na
projekt
[Kč]

úvěr / záruka

Instituce

Investiční
zaměření

Young)

Žadatel

Na co může získat prostředky

pět mladých lidí)
v předchozích 6
měsících a stále jej
zaměstnává, nebo
pokud se zaváže,
že jej v
následujícím půl
roce zaměstná
 společnost, která
nabízí odborné
profesní
vzdělávání, praxe či
stáže pro studenty
 firmu, která
spolupracuje
s technickou školou
či univerzitou
v programech
zaměstnávání
mladých pracovníků



 ICT (IT operace, elektronika amédia)
 Cleantech (environmentální technologie energetická účinnost, voda a nakládání s
vodami, energetická účinnost, recyklace)
 Medtech/nové materiály (zdravotnické
prostředky, diagnostika, nové materiály a
chemie)
 hmotný majetek
 nehmotný majetek:
- výzkumné práce

Pontis Venture
Partners
Management
GmbH

ICT sector,
Life
Sciences

inovativní a
technologicky vyspělý
středně velký podnik
(roční tržby 2 - 40
mil. eur)

Raiffeisenbank

všechna
odvětví /
obecné

středně velký podnik
do 250 zaměstnanců
přepočtených na

Výše
finančních
prostředků na
projekt
[Kč]

Zdroje
financování

Druh
financování

permanentní nárůst pracovního kapitálu
související s rozšiřováním obchodních aktivit

od 1 mil. do 5
mil. Kč

EIF

vlastní kapitál /
rizikový
kapitál

do 25 mil. Kč

EIB

úvěr / záruka

Instituce

Investiční
zaměření

Žadatel

Na co může získat prostředky

- plánování a finanční náklady během fáze
výstavby
- náklady na výzkum a vývoj (poplatky, vývoj,
hrubé mzdy přímo spojené s výzkumem,
zdokonalování a inovace procesů)
- permanentní nárůst pracovního kapitálu
(pohledávek, zásob) související s rozšiřováním
obchodních aktivit
 Energetická účinnost v průmyslu (např. výměna
kotlů, rekuperace tepla z výrobních procesů, ...)
 Energetická účinnost v budovách (např. izolace
stěn a střech, modernizace osvětlení, ...)
 Obnovitelné zdroje energie (např. fotovoltaika,
malé vodní elektrárny)
spolufinancování projektů z oblasti průmyslu,
dopravy, ochrany životního prostředí, energetiky,
programů na úsporu energie, infrastruktury včetně
projektů z oblasti zdravotní péče a vzdělání,
služeb, cestovního ruchu a další pro společnost
přínosné projekty
není specifikováno

FTE

Raiffeisenbank
(Zelený úvěr)

všechna
odvětví /
obecné

malý a středně velký
podnik s obratem do
50 mil. eur nebo
celkovou účetní bilancí
do 43 mil. EUR

Societe
Generale
Equipment
Finance Czech
Republic s.r.o.

všechna
odvětví /
obecné

malé a střední
podniky (do 3000
zaměstnanců) a
obce

Syntaxis
Capital

všechna
odvětví /
obecné

podniky s hodnotou
50-300 mil. eur

Výše
finančních
prostředků na
projekt
[Kč]

Zdroje
financování

Druh
financování

2,7 mil. Kč
(dlouhodobé
financování do
337 mil. Kč)

EIB

úvěr / záruka

do 25 mil. Kč

EIB

úvěr / záruka

není stanoveno

vlastní kapitál /
rizikový
kapitál

Vysvětlivky:
EIB - Evropská investiční banka, EIF - Evropský investiční fond, EK - Evropská komise, EBRD - European Bank for Reconstruction and Development, BSTaDB - Black
Sea Trade and Development Bank, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

