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Přístup k finančním prostředkům EU
Evropská unie podporuje podnikatele a podniky širokou škálou programů
EU, které poskytují financování prostřednictvím národních finančních
institucí

Jak to funguje?

Kdo je pro financování z EU způsobilý?
•

•
•

Financování je poskytováno začínajícím podnikům,
podnikatelům a společnostem bez ohledu na velikost či
odvětví.
K dispozici je řada možností financování: úvěry, záruky,
financování vlastního kapitálu a další.
O financování nelze tedy žádat přímo v Bruselu, je
nutné požádat u národního zprostředkovatele.
Smyslem výše není primárně podporovat etablované a
prosperující firmy, ale spíše zabezpečit lepší přístup
malých nebo začínajících podnikatelů k různým formám
soukromého kapitálu, tedy k bankovním úvěrům nebo
fondům rizikového kapitálu.
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Kde získat finance?
Program COSME
• Záruky malým a středním podnikům na úvěry převážně
do 150 000 EUR.
• Vlastní kapitál (ve fázi růstu a expanze)
Program InnovFin (Horizon 2020)
• Úvěry a záruky pro inovativní podniky
• Financování projektů v oblasti výzkumu a vývoje
• Vlastní kapitál (raná a počáteční fáze)
Nástroj pro malé a střední podniky
• poskytuje finanční a odbornou podporu inovativním
malým a středním podnikům
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Kde získat finance?
Kreativní Evropa
• Úvěry pro malé a střední podniky v kulturních a
kreativních odvětvích
Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
• Mikroúvěry do 25 000 EUR pro mikropodniky a
zranitelné osoby, které chtějí vytvořit nebo rozvíjet
mikropodnik
• Investice do 500 000 EUR pro sociální podniky
Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy)
• Úvěry, záruky, financování vlastního kapitálu nebo
granty pro podniky
• Podpora se poskytuje z víceletých programů
spolufinancovaných EU.
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Kde získat finance?
Skupina Evropské investiční banky
• je finanční instituce Evropské unie zaměřená na
dlouhodobé financování a poskytuje financování
investičním projektům a podnikům.
Soukromé financování energetické účinnosti (PF4EE)
• Nabízí financování, sdílení rizik a technickou podporu
komerčním bankám, a navyšuje tak financování
investic do energetické účinnosti.
Nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF)
• Poskytuje půjčky a investice do fondů na podporu
projektů, které prosazují ochranu přírodního kapitálu,
včetně adaptace na změnu klimatu.
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Program EaSI
Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je
celoevropský nástroj financování, který přímo administruje
Evropská komise a který podporuje zaměstnanost, sociální
politiku a mobilitu pracovních sil v rámci EU. Financování
EaSI slouží k testování nápadů na inovace v praxi, k jejich
hodnocení a následnému šíření do členských států.

Finanční rámec

2014 - 2020

-

920 000 000 €
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Tři části (osy):
• Komunitární program Progress
• Síť EURES
• Mikrofinancování/sociální podnikání

Alokace na jednotlivé osy
• Komunitární program Progress – 550 mil. EUR
• Síť EURES – 170 mil. EUR
• Mikrofinancování/sociální – 200 mil. EUR
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Mikrofinancování / sociální podnikání
Oblasti podpory:
• Poskytování mikroúvěrů pro zranitelné skupiny a
mikropodniky
• Podpora sociálního podnikání
Je zaměřen i na podporu poskytovatelů mikroúvěrů.
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Cíle osy mikrofinancování a sociální podnikání

• zvyšovat přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro:
a) zranitelné osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou
zaměstnání, nebo pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce,
nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebo jsou sociálně vyloučeny a
jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí
založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;
b) mikropodniky, jak v období zahájení činnosti, tak i ve fázi rozvoje, zejména ty
mikropodniky, které zaměstnávají osoby uvedené pod bodem a);
•

zvyšovat institucionální způsobilost poskytovatelů mikroúvěrů;

•

podporovat rozvoj trhu sociálních investic a usnadňovat sociálním podnikům
přístup k finančním prostředkům tak, že se těm sociálním podnikům, jejichž
roční obrat nepřesahuje 30 milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 30 milionů EUR a které nejsou subjekty kolektivního
investování, zpřístupní vlastní kapitál, kvazivlastní kapitál, úvěrové nástroje a
granty do výše 500 000 EUR.
10

KDO?
Definice malých a středních podniků podle EU
Zaměstnanci
Malý a střední podnik
Malý podnik
Mikropodnik

do 250
do 50
do 10

Obrat*

Objem aktiv*

do € 50 mil.
do € 10 mil.
do € 2 mil.

do € 43 mil.
do € 10 mil.
do € 2 mil.

Poznámka: kritériem je obrat nebo objem aktiv

Příklady
• Mladí lidé – vysokoškoláci, středoškoláci či učni, kteří se rozhodnou
podnikat už během školy nebo po jejím ukončení.
• Řemeslníci, kteří se rozhodnou osamostatnit
• Podnikavé mladé ženy na mateřské dovolené, či po ní, které se pustí
do podnikání
• Začínající firmy, které potřebují rozšířit výrobní prostory, modernizovat
technologii, nakoupit zásoby nebo podpořit vývoj nového výrobku

Kontakt
Ing. Jitka Zukalová, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
odbor EU a mezinárodní spolupráce, email: jitka.zukalova@mpsv.cz,
tel. 221 922 118
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Děkuji za pozornost.
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