Půjčky Evropské Investiční Banky
pro malé a středně velké podniky
V rámci dohody s Evropskou Investiční Bankou (EIB; www.eib.org) podporujeme malé a
střední podniky (KMU a Midcap-Unternehmen) do 3.000 zaměstnanců tím, že jim
umožňujeme přístup ke zdroji výhodného financování s flexibilním splácením.
Evropská spolupráce ve prospěch KMU
EIB je institucí Evropské unie, poskytuje dlouhodobé financování a má za úkol přispívat
k integraci, k vyváženému vývoji a k hospodářské i sociální soudržnosti členských států EU.
Jelikož EIB disponuje nejlepším možným ratingem (AAA), může si na kapitálových trzích za
výhodných podmínek opatřit prostředky, které naším prostřednictvím poskytne malým a
středním podnikům (KMU a Midcap-Unternehmen). Tyto podniky specielně informujeme o
možnosti zapojení se do programu EIB a podmínkách poskytnutí půjček. Podrobné informace
o podporách malým a středním podnikům prostřednicvím EIB jsou k dispozici na jejích
webových stránkách (www.eib.org).
Co je EIB – financování ?
EIB zesiluje svoji podporu malým a středním podnikům tím, že jim - jakožto důležitému
sektoru - nabízí přístup k potřebným úvěrovým linkám. Prostředky mohou být použity na
financování různých projektů – od malých záměrů až po projekty do výše 25 milionů EUR
celkových nákladů, avšak poskytnutý příspěvek od EIB nesmí překročit výši 12,5 milionů
EUR.
Kdo může o půjčku od EIB požádat ?
 nezávislé KMU podniky, které mají méně jak 250 zaměstnanců (na konsolidované
bázi), na investici zamýšlenou v některém z 28 členských států EU;
 nezávislé středně velké podniky (Midcap-Unternehmen) s méně jak 3.000
zaměstnanci (na konsolidované bázi), na investici zamýšlenou v některém z 28
členských států EU.
 V úvahu připadají veškeré oblasti hospodářství, výjmkou jsou pouze: výroba zbraní a
munice, vojenská výzbroj a výstroj, resp. infrastruktura pro armádu a policii, výstroj
nebo infrastruktura, která omezuje lidská práva a svobodu jednotlivců; hazardní a
tabákový průmysl; aktivity zahrnující pokusy se zvířaty, jestliže není garantováno
dodržení ‚Úmluvy Rady Evropy o ochraně zvířat při pokusech a jiných vědeckých

účelech‘; činnosti, zatěžující životní prostředí anebo jejich působení na životní
prostředí není nijak kompenzováno; eticky a morálně sporné činnosti jako je
klonování lidí anebo spekulace s nemovitostmi.
Na jaké účely může být půjčka od EIB použita ?
Půjčka od EIB může být použita na financování veškerých investičních záměrů a investičních
výdajů, které mohou malé a střední podniky běhme jejich rozvoje potkat, tzn.:
 hmotné investice: nákup strojů a zařízení, přičemž u nákupu pozemků platí několik
výjimek;
 nehmotné investice: především náklady na výzkum a rozvoj, výstavbu podnikové sítě
na vnitřním i zahraničních trzích v rámci EU, nabytí nebo přihlášení patentů;
 středně- a dlouhodobá potřeba provozního kapitálu k vybudování likvidity druhého
resp. třetího stupně (podíl oběžného majetku vůči krátkodobým závazkům podniku).
Jaké výhody to Vašemu podniku přinese ?
 Můžete získat výhodnou úrokovou sazbu, která je nižší než běžně dostupné úvěrové
úrokové sazby.
 Můžete si dohodnout délku půjčky anebo splátkový kalendář tak, aby rámcově
odpovídaly Cash-Flow potřebám vašeho podniku.
 EIB-půjčka umožní vašemu podniku investici značného rozsahu bez toho, aniž by
nepříznivě ovlivnila vaše Cash-Flow anebo likviditu.
Je k tomu potřeba, abyste vyjádřili svůj souhlas, že:
a) v termínu, oznámeném v dostatečném časovém předstihu, umožníte zástupci / zástupkyni
EIB prohlídku celé plochy / areálu, které jsou předmětem žádosti o půjčku;
b) na vyzvání, obdržené od EIB, jí předáme veškeré vyžádané informace týkající se vaší firmy.
Žádosti o EIB půjčky pro malé a střední podniky postupujeme dále na EIB, takže jejich
kontrola a rozhodnutí zda bude úvěr poskytnut anebo zamítnut, se děje bez nás.
Prosíme, zkontaktujte se se svým klientským poradcem / se svou klientskou poradkyní nebo
navštivte některou z našich poboček, abychom společně projednali zda by pro Váš podnik
mohlo financování skrze EIB-půjčky připadat v úvahu.

