News | 31. 3. 2020
COVID II přináší 20 miliard na podporu
malých a středních podniků
S možností zajištění komerčního úvěru na provozní výdaje pro malé a
střední podniky zasažené dopady COVID-19 včetně finančního
příspěvku na úhradu úroků právě přichází Program Expanze, výzva
COVID II. Jedná se o podporu poskytovanou Českomoravskou záruční
a rozvojovou bankou. O tuto podporu mohou již od 2. dubna 2020
žádat malí a střední podnikatelé sídlící na území České republiky pro
své mimopražské provozovny.

Kdo může o úvěr/záruku žádat?


malí a střední podnikatelé (právnické i fyzické osoby) se sídlem v celé
České republice



podporovaná odvětví: lesnictví, zpracovatelský průmysl, stavebnictví,
velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a
pohostinství, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a
technické činnosti, administrativní a podpůrné činnost, vzdělávání,
zdravotní a sociální péče, kulturní, zábavní a rekreační činnosti a další

Jaké jsou základní podmínky získání úvěru/záruky?


úvěr v rámci programu poskytují komerční banky spolupracující
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která poskytuje
záruku za úvěr a proplácí finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru



podmínkou je prokazatelný významný propad tržeb z důvodů opatření
k zamezení šíření koronavirové infekce (opoždění plnění, pozastavení
plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů žadatele)



pokud není možné doložit zrušení/pozastavení konkrétních obchodních
kontraktů, je možné doložit pokles tržeb srovnáním s referenčním obdobím
(počty objednávek, denní/týdenní tržby apod.)
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Na co lze úvěr čerpat?
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Způsobilé výdaje
 drobný hmotný a nehmotný majetek
 zásoby
 ostatní provozní výdaje, včetně osobních nákladů
Nezpůsobilé výdaje
 splacení dříve poskytnutého úvěru
 splacení pohledávek za společníky nebo akcionáři
 nákup strojů a zařízení a dalšího dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku

V jaké výši lze úvěr/záruku získat?
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výše zaručovaného úvěru: do 15 mil. Kč
výše záruky: do 80 % jistiny zaručovaného úvěru
délka záruky: do 3 let
výše příspěvku na úhradu úroků: max. 15 % ze zaručovaného úvěru
vyčerpaného na způsobilé výdaje (provozní výdaje bez DPH) a zároveň max.
1 mil. Kč
poskytnutí a vyřízení záruky s finančním příspěvkem od ČMZRB je bez
poplatků
případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB
je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou

Kdy mohu o úvěr žádat?
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termín vyhlášení výzvy: 30. 3. 2020
termín pro příjem žádostí: od 2. 4. 2020
průběh příjmu žádostí: kolová výzva, kdy na každé kolo bude vypsána
kapacita 1,5 mld. Kč, po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno
pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po
ukončení předchozího kola

Závěrem




finanční příspěvek se poskytuje v režimu podpory de minimis – žadatel
tedy nesmí mít vyčerpaný limit pro podporu de minimis
(standardně 200 tis. eur na 3 roky, jiná výše pro vybrané obory)
na způsobilé výdaje hrazené z prostředků zvýhodněného úvěru nesmí být
čerpaná jiná veřejná podpora
podmínky programu i jeho alokace mohou být průběžně upravovány

V případě potřeby podpory při posouzení a uplatňování Vašich nároků vzniklých
v souvislosti s krizovými opatřeními jsme Vám rádi k dispozici.
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