FINANCOVÁNÍ
TVÉHO PODNIKÁNÍ
V EU
ZNEJ SVÁ PRÁVA
FINANCOVÁNÍ VAŠÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V EU JE SPOJENO S ŘADOU PRÁV A NÁROKŮ.

Z JAKÝCH FONDŮ EU MŮŽE

PODNIK ČERPAT?

VÁŠ

Podniky všech velikostí a ze všech odvětví se mohou ucházet
o Unií podporované půjčky a rizikový kapitál. Díky finanční
podpoře a zárukám, které EU poskytuje, vám mohou místní
banky, obchodní investoři a poskytovatelé rizikového kapitálu
snáze půjčit peníze nebo investovat do vašeho podniku.

> K dispozici je široká škála financování: podnikatelské úvěry,
mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál.

>

O poskytnutí finančních prostředků z EU rozhodují místní
finanční instituce (banky, obchodní andělé, poskytovatelé
rizikového kapitálu).

>

Přesné podmínky financování, tj. částka, trvání, úrokové
sazby a poplatky, stanoví tyto finanční instituce.

> Po úvěrových institucích máte právo požadovat, aby vám

sdělily, na jakém základě vydaly své rozhodnutí. V případě,
že vám nebyly finanční prostředky přiděleny, vám to může
pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance
na jejich získání v budoucnosti.

> K dispozici jsou tyto fondy EU:
>

>
>

program COSME – půjčky pro malé a střední podniky
až do výše 150 000 EUR
program InnovFin – půjčky a záruky pro inovativní
podniky a financování výzkumných projektů
Kreativní Evropa – půjčky pro malé a střední podniky
působící v kulturním a kreativním odvětví

>

>

>

program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
– půjčky pro mikropodniky a zranitelné osoby, které
si chtějí mikropodnik založit, až do výše 25 000 EUR
a investice do sociálních podniků až do výše 500 000 EUR
evropské strukturální a investiční fondy – půjčky,
záruky, kapitálové financování nebo podnikatelské
granty
Evropská investiční banka a Evropský investiční fond
– podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky
a rizikový kapitál.

> Další informace: https://europa.eu/youreurope/a2f_cs
JAK ZÍSKAT
OD EU

GRANT

> Evropská unie realizuje celou řadu programů financování.
V závislosti na charakteru svého podnikání či projektu
můžete o prostředky z těchto programů zažádat.

> Rozlišují se 2 typy financování: přímé a nepřímé.
> Přímé financování – přidělení kapitálu řídí evropské

instituce. Financování se poskytuje ve formě grantů.
> Granty se poskytují na konkrétní projekty, jež se týkají
politických opatření EU, a to obvykle na základě
veřejného oznámení – tzv. výzvy k předkládání návrhů.
O grant můžete zažádat v případě, že spravujete podnik
nebo spřízněnou organizaci, které realizují projekty
prosazující zájmy EU, nebo přispíváte k realizaci
programu či politiky EU.

> Nepřímé financování – spravují ho vnitrostátní a regionální
orgány a představuje téměř 80 % celkového rozpočtu EU.
Převážně je poskytováno prostřednictvím 5 velkých fondů,
které zastřešují evropské strukturální a investiční fondy:
> Evropský fond pro regionální rozvoj
> Evropský sociální fond
> Fond soudržnosti
> Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
> Evropský námořní a rybářský fond

> Chcete-li získat některý z grantů EU, zažádejte o něj

prostřednictvím příslušných řídicích orgánů (regionálních/
celostátních) v zemi, kde je váš podnik registrován.

> Další informace:

https://europa.eu/youreurope/programmes_cs

DALŠÍ INFORMACE:
https://europa.eu/youreurope/business_cs
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