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ČSOB EU Centrum

Financování podniků s 

podporou EIB, EFSI a ESIF
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FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ S VYUŽITÍM VEŘEJNÉ PODPORY

„Nenabízíme jen zajímavé produkty, ale tailor-made 
řešení pro Vaše investice “ 

 ČSOB EU CENTRUM – „ONE STOP SHOP“ 
poradenské centrum pro oblast veřejné podpory

 Komplexní přístup - kombinace dostupných zdrojů 
ESIF, EFSI a EIB 

 Vše pod jednou střechou – zajištění dotace i 
výhodného financování 

 Pravidla veřejné podpory – ochrana před 
budoucími audity, omezené možnosti 
kombinovatelnosti jednotlivých programů
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Operační program Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Zdroj: Hospodářské noviny, příloha 8.10.2014 

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESIF)
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TOP 5 nejvyužívanějších oblastí podpory pro podniky

Areály Úspory energie Technologie

Výzkum a vývoj Životní prostředí

25%

Podpora

30%

Podpora

25%

Podpora

25-45%

Podpora

25 %

Podpora
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Další vlna výzev v OPPIK v roce 2017

Program podpory
Datum 

vyhlášení 
výzvy

Datum příjmu 
žádostí

Datum ukončení 
příjmu žádostí

Podporované aktivity

Inovace 12/2017 1/2018 4/2018
produktová inovace, procesní inovace, 
organizační inovace, marketingová 
inovace

Potenciál 12/2017 1/2018 4/2018
založení nebo rozvoj center 
průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Aplikace - bez   
účinné 

spolupráce

12/2017 1/2018 4/2018
realizace průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje

Aplikace - s 
účinnou 

spoluprací

12/2017 1/2018 4/2018
realizace průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje

Úspory energie 11/2017 11/2017 3/2018
aktivity spojené s úsporou konečné 
spotřeby energie
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Financování ze zdrojů EIB 

VÝHODY PRO PODNIKATELE

 Nízké úrokové sazby díky síle a postavení EIB na trhu

 Full delegation model – program administruje ČSOB (Intermediary Bank)

 Klienti spolupracují pouze s ČSOB

 ČSOB EU CENTRUM rozhoduje o zařazení projektu do programu

 Jasné podmínky splnitelné velmi širokým spektrem podnikatelů (CZ-NACE)

 Žádné povinné podmínky udržitelnosti jako u FN z fondů EU

 Žádná administrativa navíc – vše s EIB vyřídí ČSOB

 Standardní žádost o úvěr, běžná smluvní dokumentace

 Rychlé schválení v rámci běžného úvěrového procesu 

 Možnost kombinace s fondy EU na stejné způsobilé výdaje!! 
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Financování růstu a konkurenceschopnosti firem – EU Smart Credit

• Cílem je podpořit růst a 

konkurenceschopnost 

firem

• Pořízení nebo technické 

zhodnocení hmotného 

majetku pro účely výroby, 

obchodu nebo služeb

• SME nebo MID-CAPS 

dle EIB 
• do 250 zaměstnanců

• do 3000 zaměstnanců

• výše úvěru 80.000,- až 

12.500.000,- EUR (resp. 

ekvivalent v CZK)

• splatnost úvěru minimálně 2 roky

• projekt musí být dokončen do 3 

let od podpisu úvěrové smlouvy 

a celkové náklady projektu 

nesmí překročit 25.000.000 EUR

• v případě souběhu 

financování s dalšími jinými 

zdroji ESIF nesmí součet 

přesáhnout 100 % nákladů 

projektu

• možnost kombinace se 

zárukou ČSOB InnovFin

• doba zvýhodnění do srpna 2024

• Již podpořeno 3500 

projektů (EUR 490 mil)

• Aktuálně k dispozici EUR 

140 mil (CZK 3,6 mld)

• Kontaktuje ČSOB EU 

Centrum:

• Ing. Martina Bláhová           

+420 734 166 277, 

martblahova@csob.cz

• Ing. David Pospíšil              

+420 731 423 808, 

davpospisil@csob.cz

Co je podporováno Základní podmínky Jak získat? 

mailto:martblahova@csob.cz
mailto:davpospisil@csob.cz


Interní

Financování investic do energetických úspor – EU Smart Energy

• Nový úvěrový program 

spuštěný v září 2017 

• Cílem je podpořit 

investice firem v oblasti 

energetických úspor

• Výměna starých 

výrobních technologií za 

nové

• Doporučujeme využít 

současně program 

OPPIK – Úspory energie

• SME nebo MID-CAPS 

dle EIB 
• do 250 zaměstnanců

• do 3000 zaměstnanců

• výše úvěru 80.000,- až 

12.500.000,- EUR (resp. 

ekvivalent v CZK)

• splatnost úvěru minimálně 2 roky

• projekt musí být dokončen do 3 

let od podpisu úvěrové smlouvy 

a celkové náklady projektu 

nesmí překročit 25.000.000 EUR

• v případě souběhu 

financování s dalšími jinými 

zdroji ESIF nesmí součet 

přesáhnout 100 % nákladů 

projektu

• doba zvýhodnění do srpna 2024

• Aktuálně k dispozici EUR 

60 mil (CZK 1,6 mld)

• Kontaktujte ČSOB EU 

Centrum:

• Ing. Martina Bláhová           

+420 734 166 277, 

martblahova@csob.cz

• Ing. David Pospíšil              

+420 731 423 808, 

davpospisil@csob.cz

Co je podporováno Základní podmínky Jak získat? 

mailto:martblahova@csob.cz
mailto:davpospisil@csob.cz
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Financování energetických úspor - OPPIK ÚSPORY ENERGIE

Dotace až 250 mil. CZK na snížení spotřeby energií a využití nových OZE pro 

vlastní potřebu

Co je 
podporováno?

Kolik lze získat? Co je potřeba?

• Stavební úpravy

• Technologické 

vybavení

• Energetický posudek

• 0,5 – 250 mil. 

CZK na projekt

• 30 - 50% dle 

velikosti podniku

Modernizace a 
rekonstrukce 

rozvodů 

Systémy 
měření a 
regulace

Zařízení na 
výrobu energie 

Osvětlení
Zateplení 

budov
Instalace FVE

• Energetický 

posudek 

• Projektová 

dokumentace pro 

stavební povolení

• Položkový 

rozpočet

• aktuálně běží 

výzva II do 

10/2017, nová 

výzva III plánována 

od 11/2017

• Alokace 11 mld Kč

Kdy lze podat 

žádost?
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Financování rostoucích & inovačních firem – EU InnovFin

Základní podmínkyCo je podporováno

• investice do hmotného nebo 
nehmotného majetku

• provozní financování

• business transfer

• SME nebo SMALL MID-
CAP dle EIF:

• méně než 250 zaměstnanců a 
obrat do 50 mln EUR, nebo 
bilance do 43 mln EUR

• méně než 500 zaměstnanců

• nesmí se jednat o tzv. 
podnik v obtížích

• rizikovější firmy s PD 6 a 7

• podpora formou 50% záruky 
EIF za úvěr ČSOB

• díky tomu nižší požadavky 
na zajištění a výhodnější 
úroková sazba

• musí se jednat výhradně o 

novou transakci

• výše úvěru 25.000,- až 

7.500.000,- EUR

• splatnost úvěru minimálně 1 

rok, maximálně 10 let (KTK 

a RVG max. 3 roky)  

• na projektu nesmí dojít k 

souběhu financování se 

zdroji EU 

• možnost zároveň využít 

financování EIB

• splnění alespoň jedno 

inovačního kritéria

Jak získat? 

• Aktuálně k dispozici záruka pro 

vytvoření portfolia EUR 50 mil 

(CZK 1,3 mld)  

• Kontaktujte ČSOB EU Centrum:

• Ing. Martina Bláhová                   

+420 734 166 277, 

martblahova@csob.cz

• Ing. David Pospíšil                      

+420 731 423 808, 

davpospisil@csob.cz

mailto:martblahova@csob.cz
mailto:davpospisil@csob.cz
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Financování rostoucích & inovačních firem – EU InnovFin

Inovační kritéria

rychle rostoucí podnik 

výdaje na výzkum a inovace nejméně 5 % provozních nákladů 

náklady na roční výzkum a inovace přesahují 20% částky transakce

zavedení úplně nového produktu nebo vstup na nový trh 

zaregistrován nejméně jeden prvek duševního vlastnictví

za posledních 36 měsíců získán grant, půjčka nebo záruka na inovace
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Více jak 12 let zkušeností, přes 600 projektů za více než 70 mld. Kč,

přes 21 mld. Kč získané podpory

ZKUŠENOSTI Příjem žádostí

• 21 mld. Kč získané 

podpory

• Přes 600 realizovaných 

projektů

• Více než 12 let na trhu

• Spolupráce na bázi 

100% success fee

• Specializovaný tým 

poradců

• Součást velké banky 

ČSOB 

EU CENTRUM

• Úspěšnost zpracovaných 

projektů více než 96 %

• No. 1 v EU poradenství v ČR

PROFESIONALITA ÚSPĚCH
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Děkuji za pozornost! 

ČSOB EU Centrum

Jakub Tomaštík, M.A.

ředitel

Tel: 603 800 695

e-mail: jtomastik@csob.cz

www.csob.cz/eucentrum

mailto:jtomastik@csob.cz
http://www.csob.cz/eucentrum

