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Blíží se nová možnost získat státem
zajištěný úvěr v programu COVID III
Parlament ČR aktuálně projednává vládní návrh zákona, který umožní
uvolnění dalších 150 miliard korun ze státního rozpočtu. Tato částka
bude využita na záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky
(ČMZRB) za mimořádné provozní úvěry podnikatelů v rámci
chystaného programu COVID III.
Program navazuje na předchozí výzvu COVID II. Bude se tedy opět jednat o provozní
úvěry poskytované komerčními bankami zapojenými do tohoto programu, za které
ČMZRB poskytne záruku.

Kdo může o úvěr/záruku žádat?
Významnou změnou oproti předchozím programům, které byly určeny výhradně pro
malé a střední podniky, nový program COVID III počítá i s účastí velkých firem
s maximálně 500 zaměstnanci.

V jaké výši lze úvěr/záruku získat?
Zaručovány budou úvěry do 50 milionů korun poskytnuté spolupracujícími
komerčními bankami, kdy výše záruky ČMZRB za úvěr bude následující:
 90 % hodnoty jistiny, tj. maximálně 45 mil. Kč pro podnikatele do 250
zaměstnanců,
 80 % hodnoty jistiny, tj. maximálně 40 mil. Kč pro podnikatele nad 250 a
do 500 zaměstnanců.

Na co lze úvěr čerpat?
Zajišťovaný úvěr bude možné použít na běžné provozní výdaje včetně osobních
nákladů nebo na pořízení drobného majetku, nikoli však na investice do
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku.

Jaké jsou základní podmínky získání
úvěru/záruky?
Administrativní podmínkou pro získání záruky za úvěr je zapsání skutečného
majitele v evidenci skutečných majitelů dle § 118b) a násl. zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých
fondů.
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K podání žádosti o záruku na ČMZRB je třeba doložit buď již podepsanou úvěrovou
smlouvu nebo alespoň vyjádření úvěrující banky s předpokládanými parametry
zaručovaného provozního úvěru.
Poskytnutí a vyřízení záruky od ČMZRB je bez poplatků.
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V současné době Českomoravská záruční a rozvojová banka připravuje podrobnou
METODIKU programu, která má být zveřejněna během následujících dnů.
Neprodleně Vás samozřejmě budeme informovat prostřednictvím aktuálních
NEWS.
Začátek příjmu žádostí o záruky ČMZRB je přislíben na začátek května 2020.
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V případě, že byste chtěli využít naší podpory při posouzení možnosti či upřesnění
postupu při využití státní záruky za mimořádné provozní úvěry z programu COVID
III, jsme Vám velmi rádi k dispozici.
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