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KOMBINACE ÚVĚRŮ OD ČSOB LEASING A ČESKOMORAVSKÉ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÉ BANKY

Základní popis produktu Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB)

O jakou podporu jde:   Program OPPIK – Expanze úvěry, výzva I, s úpravou podmínek od 15. 1. 2018
Forma podpory:   zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem od ČMZRB
Kdo může žádat:   mikro, malý, nebo střední podnikatel (do 250 zaměstnanců) v odvětví zpracovatelského průmyslu, 

stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu, ICT, poradenství, výzkumu a vývoji, nově i v dopravě 
a skladování, vzdělávání, administrativě a službách, včetně zdravotní a sociální péče a cestovního ruchu

Na co lze žádat:   nové stroje a zařízení, rekonstrukce a pořízení staveb či stavebních pozemků, včetně DPH
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Zvýhodněný úvěr

• Až 45 % způsobilých výdajů projektu, min. 1 mil. Kč 
 (= projekt min. 2,23 mil. Kč s DPH)
• Bez úroků
• Až 7 let splatnost
• Možnost odkladu až 3,5 roku

• Pokud je zákazník ve vymezeném regionu dle přílohy výzvy
• Do 8 % výše čerpaného spolufinancujícího úvěru nebo 1 mil. Kč
• Do 4 let od čerpání spolufinancujícího úvěru

• Min. 20 % způsobilých 
 výdajů projektu v CZK i EUR
• Bez omezení splatnosti
• Nelze odklad úroků

Zvýhodněný úvěr
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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Zvýhodněný úvěr od ČMZRB:  

  výše úvěru: 1–45 mil. Kč, do výše 45 % způsobilých výdajů 
projektu,

  úvěr je bezúročný,
  doba splatnosti až 7 let,

  odklad splátek jistiny úvěru až 3,5 roku,
  alespoň 20 % výdajů projektu musí být financováno 

komerčním úvěrem (od ČSOB Leasing).

Finanční příspěvek od ČMZRB:

  finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru 
použitého ke spolufinancování projektu,

  pro projekty ze zvýhodněných regionů s nadprůměrnou 
nezaměstnaností (36 okresů),

  činí až 8 % z výše komerčního úvěru na spolufinancování 
projektu, maximálně však 1 mil. Kč,

  zajišťuje až 100% úhradu úroků komerčního úvěru.

POSKYTUJEME KOMPLETNÍ BALÍČEK SLUŽEB

  Audit způsobilosti Vaší investice k veřejné podpoře 
zvýhodněným úvěrem (s finančním příspěvkem) od ČMZRB.

  Nastavení komerčního úvěru podle pravidel programu 
Expanze.

  Zpracování kompletní žádosti o zvýhodněný úvěr, včetně 
podnikatelského záměru.

  Komunikace a vyřízení administrativy s poskytovatelem 
zvýhodněného úvěru (ČMZRB).

  Zajištění případného finančního příspěvku na úroky 
komerčního úvěru během doby splácení úvěrů.

STRUČNÝ PRŮVODCE PROCESEM ZÍSKÁNÍ PODPORY V PROGRAMU OPPIK – EXPANZE ÚVĚRY

  Předběžné zjištění zájmu klienta o projektové financování 
od akvizitora ČSOB Leasing (dále ČSOBL).

  Klient je kontaktován pracovníkem Centra dotačního 
poradenství ČSOB Leasing (dále CDP) a je dotázán na 
základní parametry projektu.

  CDP provede audit přijatelnosti projektu ze strany ČMZRB 
(poskytovatel zvýhodněného úvěru). 

  CDP předá informace pro schvalovací proces uvnitř ČSOBL.
  Za součinnosti klienta, akvizitora a schvalovacích orgánů 

ČSOBL dochází k nastavení splátek a schválení úvěru. 
  CDP s klientem uzavře smlouvu o dílo na zpracování 

žádosti do programu Expanze.
  CDP podá spolu s klientem žádost o podporu na ČMZRB.
  Po schválení žádosti podepíše klient s akvizitorem 

úvěrovou smlouvu na komerční úvěr od ČSOBL. 

  Klient podepíše s ČMZRB smlouvu o zvýhodněném úvěru 
za asistence CDP.

  Nejdříve je čerpán úvěr od ČSOBL, po vyčerpání min. 25 % 
tohoto úvěru může klient začít čerpat zvýhodněný úvěr od 
ČMZRB. 

  Finanční příspěvek se proplácí po doložení podmínky 
nárůstu tržeb klienta min. o 5 % – reálně min. po 2 letech 
– rozhodné je ukončené účetní období po ukončení 
realizace projektu vůči poslednímu uzavřenému účetnímu 
období před podáním žádosti.

  Klient si od ČSOBL vyžádá potvrzení o zaplacených úrocích 
v případě finančního příspěvku.

  Zpětná úhrada úroků za období od podpisu smlouvy 
o úvěru do 4 let po podpisu smlouvy o zvýhodněném 
úvěru.
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