ČMZRB – finanční nástroje OPPIK

Praha, 10. 12. 2019

Základní údaje o ČMZRB

Plní roli národní rozvojové banky.
Jediný akcionář ČR.

Založení: 1992

Realizace programů
vlády a EU formou
finančních nástrojů.

Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň, Hradec Králové

Hospodaření banky je
dlouhodobě stabilní.

Zaměření hlavně MSP.

Spravuje prostředky
strukturálních fondů EU.
Primárním cílem není
dosahování zisku.
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Poslání a vize ČMZRB
Poslání – pomáhat ekonomickému a sociálnímu rozvoji ČR

 ČMZRB plní roli národní rozvojové banky ČR
 Pomáhá rozvoji ČR poskytováním FN
 Doplňuje finanční sektor

Vize – být lídrem v oblasti správy finančních nástrojů ČR







Zřízena na základě zákona o bankách
Plně pod regulací ČNB
Efektivně využívá prostředky ESI fondů ve formě FN
Flexibilně reaguje na vývoj ekonomiky
Poskytovat komplexní řešení všem řídicím orgánům
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Výsledky ČMZRB v roce 2019

 k 30. 9. 2019 podpořeno téměř 5 000 projektů malých a středních podnikatelů (tj. bez projektů municipalit) v objemu
12,6 mld. Kč
 hodnota podpořených projektů více než 21 mld. Kč
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Podpora ČMZRB dle velikosti podniku v roce 2019

Stav k 31. 9. 2019
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Programy pro podnikatele v roce 2019

Expanze
záruka

Záruka
2015 - 2023

záruční nástroje
Inostart

Vadium

Záruka
zahraniční
rozvojové
spolupráce

Úspory
energie

Expanze
úvěry

úvěrové nástroje
Infin
a
S-podnik

Energ

Jihočech

Kapitálové vstupy – spolupráce s EIB a EIF –
Středoevropský fond fondů
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Program EXPANZE (OP PIK) – úvěry
Zvýhodněný
úvěr
(investiční)

Finanční
příspěvek

 výše úvěru až 45 % ze způsobilých výdajů projektu (1 - 45 mil. Kč,
zvláštní podporované aktivity 650 tis. – 60 mil. Kč )
 doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření smlouvy o úvěru
 úvěr je bezúročný
 nutná participace komerčních bank / leasingových společností:
nejméně 20 % způsobilých výdajů projektu – sdílení rizik (aktuálně
27 partnerů)
 doba odkladu splátek jistiny: maximálně 4 roky
 použití zvýhodněného úvěru: např. na pořízení nových strojů a zařízení
jako DHM, na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

 finanční příspěvek k úhradě úroků z části bankovního úvěru vyčerpané
na způsobilé výdaje projektu
 celková výše vyplaceného příspěvku nesmí přesáhnout 15 % bankovního
úvěru (bez DPH a bez výdajů na nákup pozemků) a 4 mil. Kč
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Program ÚSPORY ENERGIE – ÚVĚRY (OP PIK)
 určeno pro malé, střední i velké podnikatele
 cíl programu je podpořit snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
 financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití
OZE za účelem úspor
 až 90 % způsobilých výdajů
v rozmezí 500 tis. – 60 mil. Kč*
 bezúročný
 splatnost až 10 let
 doba odkladu splátek až 4 roky

 do výše 10 % podpořeného
bankovního úvěru, max. 1,5 mil. Kč

Zvýhodněný
úvěr

Subvence
úrokové
sazby

*

 na pořízení energetického
posudku
 příspěvek až do výše 80 %
způsobilých výdajů na jeho
zpracování, max. 250 tis. Kč

Finanční příspěvek

- do 90 % způsobilých výdajů projektu
(výše způsobilých výdajů projektu max. 3
mil. Kč) a zvýhodněný úvěr poskytnut
samostatně bez partnerského úvěru
- do 70 % způsobilých výdajů projektu
(výše způsobilých výdajů projektu nad 3
mil. Kč) plus spoluúčast nejméně 20 %
spolupracujícím subjektem
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Program EXPANZE (OP PIK) - záruky

Záruka
portfoliová

 za investiční úvěry nebo provozní úvěry (malé a střední podniky) od 4
mil. Kč do 25 mil. Kč, případně 1 mil. až 40 mil. Kč pro zvláštní
podporované aktivity
 výše záruky až 70 %, resp. 80 % jistiny úvěru
 spolupráce s bankami (v současné chvíli 12)
 bez poplatků
 doba ručení až 10, resp.12 let; režim de minimis
 na pořízení strojů a zařízení, technické zhodnocení staveb, pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení a financování zásob
 na výdaje na osobní náklady včetně mzdových nákladů, výdaje na
nájem, výdaje za dodávky elektřiny, plynu a vody
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Podpora cirkulární ekonomiky
 V programu Expanze OP PIK od 15.8.2019 zavedena zvláštní podporovaná
aktivita Materiálové a energetické využití odpadů :
a) zařízení na sběr, třídění a úpravu odpadů
b) zařízení na materiálové využití odpadů
c) zařízení na energetické využití odpadů
d) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady
 Podmínky: bezúročný úvěr až 60 mil. Kč, záruka 80 % jistiny komerčního
úvěru až do výše 40 mil. Kč
 Pro OPK 2021-2027 ČMZRB navrhne vhodný způsob podpory cirkulární
ekonomiky prostřednictvím finančních nástrojů
 EIB vytvořila investiční platformu JICE (Joint Initiative on Circular Economy) –
plán investovat 10 mld. EUR do cirkulární ekonomiky do roku 2023
 Podpora projektů prevence a likvidace odpadu, zvýšení efektivity využití
zdrojů, podpora trvale udržitelných obchodních modelů

Aktuální nabídka programů:
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby

Děkuji za pozornost

