DOTACE NEJEN V OBLASTI CERTIFIKACE V ROCE 2007
Českomoravská záruční a rozvojová banka v minulých letech jako prostředník státu podporovala malé a
střední podnikatele různými formami záruk a zvýhodněných úvěrů. V menší míře poskytovala i finanční
příspěvky. S jejich uplatněním se. tak jako jsme tomu byli zvyklí v minulých letech, počítá i v roce 2007.
Nové programovací období strukturálních fondů by mělo přinést do České republiky zvýšení množství
prostředků z rozpočtu EU. Pro podnikatele budou dostupné především prostřednictvím nového programu
Podnikání a inovace. V menší míře, a to zejména na území Prahy, bude podpora zabezpečována v rámci
programů, které by měly být financovány z prostředků státního rozpočtu.
Pro podnikatele se připravuje od počátku příštího roku v této oblasti řada novinek. To platí i pro tu část
programů, které budou zaměřeny na zvýšení dostupnosti finančních prostředků pro podnikatelské projekty
jak začínajících podnikatelů, tak i podnikatelů se záměry v oblasti dalšího rozvoje. Jejich realizaci bude
opět zabezpečovat ČMZRB. Pro ilustraci některé z připravovaných novinek:
 program ZÁRUKA – jsou připravovány dvě novinky: první je nový typ záručního produktu, který
umožní velmi jednoduše a rychle získat záruku pro menší investiční i provozní úvěry (bude stačit
zaslat žádost e-mailem a návštěva záruční banky bude poté potřebná pouze k uzavření smlouvy o
záruce a vystavení záruky). Záruční program bude motivovat podnikatele rozšiřovat svoje aktivity
do strukturálně postižených regionů. Podnikatelské projekty podpořené zárukou budou v těchto
regionech moci získat ještě jednorázový finanční příspěvek k zaručovanému úvěru, vyplacený po
ukončení realizace projektu.
 program PROGRES - umožní podnikatelům v podobě tohoto speciálního typu úvěru získat
dlouhodobý zdroj financování se splatností do 11 let a s odkladem splátek do 6 let.
 pro projekty realizované na území Prahy je připravován program, který umožní začínajícím
podnikatelům získat bezúročné úvěry a záruky s finančním příspěvkem. Rozvojové projekty bude
možné podpořit formou zvýhodněných záruk.
 Předpokládá se též zachování podpory formou příspěvku na certifikaci ISO a EMAS.
Nové znění všech programů společně s formuláři žádosti a pokyny pro jejich předložení bude po vyhlášení
programů Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejněno na www.cmzrb.cz.

Aktuální informace k zahájení programů v roce 2007
Zahájení programů podpor pro malé a střední podnikatele se předpokládá s účinností od 1. března 2007.
Nové formuláře žádostí budou umístěny na webové stránce banky www.cmzrb.cz v průběhu měsíce února
2007. Pro rok 2007 bude banka realizovat následující programy spolufinancované ze strukturálních fondů
Evropské unie:
¾ ZÁRUKA
¾ PROGRES
¾ START
Dalšími realizovanými programy budou podpory financované z národních prostředků pod názvy:
¾ TRH
¾ CERTIFIKACE
Úplné znění programů a další informace budou zveřejněny na webové stránce cmzrb začátkem roku 2007.
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