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Úver na prípravu a realizáciu projektov
z fondov Európskej únie

Slovenská záručná a rozvojová banka (ďalej len „SZRB“
alebo „banka“) poskytuje úver na prípravu a realizáciu
investičného podnikateľského zámeru orientovaného na
využívanie inovácií a rozvoj znalostnej ekonomiky na území
Slovenskej republiky, uskutočňovaného prostredníctvom
projektu/-ov, ktoré sa uchádzajú o získanie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie z fondov a grantov
Európskej únie.
Cieľ

podpora konkurencieschopnosti malých a stredných
podnikateľov
prostredníctvom ich rozvoja, inovácie
a modernizácie,

podpora rozvoja regiónov, miest a obcí,

podpora projektov zameraných na skvalitňovanie
životného a pracovného prostredia,

promptná pomoc žiadateľom pri čerpaní prostriedkov
z fondov EU a pri financovaní projektov prostredníctvom
úverových produktov, poskytnutých v skrátenom čase,

preklenutie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov
a poskytnutím finančného príspevku z fondov EU
a iných grantov.
Príjemcovia úveru

žiadatelia, ktorí majú nárok na čerpanie prostriedkov
z fondov Európskej únie, ktorých právna subjektivita je
v súlade s legislatívou SR a podmienkami stanovenými
vo výzve na predkladanie projektov a ktorých sídlo
a miesto realizácie projektu je na území SR, najmä:
 právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia,
 mestá a obce.
Účel

financovanie nákladov klienta na prípravu a realizáciu
projektov, podporovaných z fondov Európskej únie,
ktorých zameranie je v súlade s účelom produktu,
konkrétne:
v etape pred podaním žiadosti o finančný príspevok:
 financovanie prípravy projektu (príprava a spracovanie
žiadosti
o finančný
príspevok,
požadovaných
podkladov, dokumentácie projektu a nevyhnutných
investícií podľa
podmienok
na predkladanie
projektov),
v etape po nadobudnutí platnosti, resp. účinnosti zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku na projekt a zároveň
po začatí realizácie projektu:
 financovanie stanovenej spoluúčasti klienta na
financovaní
projektu
v zmysle
podmienok,
stanovených vo výzve na predkladanie projektov,
 financovanie:
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- oprávnených nákladov zo schváleného rozpočtu
projektu, ktoré budú refundované z príspevku na
projekt,
- neoprávnených nákladov zo schváleného rozpočtu
projektu,
- ďalších neplánovaných vyvolaných nákladov,
nevyhnutných na úspešnú realizáciu projektu,
v zmysle
dodatkov
zmluvnej
dokumentácie
o zmenách v rozpočte projektu,
preklenutie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov
a vyplatením finančného príspevku.

Vylúčené oblasti financovania

úver nie je možné poskytnúť na financovanie aktivít,
ktoré nesúvisia s prípravou a realizáciou projektu alebo
nie sú v súlade s podmienkami, stanovenými vo výzve
na predkladanie projektov.
Výška úveru

minimálna výška

3 000,- Eur

Prísľuby

vydáva banka v prípade potreby, podľa podmienok,
stanovených pre získanie finančného príspevku.
Forma úveru

prevádzkový úver,

investičný úver.
Čerpanie úveru

jednorazové / postupné,
realizácie projektu.

v závislosti

od

spôsobu

Doba splatnosti a splácanie úveru

maximálna doba splatnosti úveru je do 10 rokov od
prvého čerpania, v závislosti od charakteru a výšky
finančnej hodnoty projektu, ako aj druhu a výšky úveru,

splácanie istiny úveru je jednorazové alebo postupné,
z prostriedkov finančného príspevku, resp. aj z vlastných
zdrojov klienta,

prvá splátka istiny úveru najneskôr do 6 mesiacov od
prvého čerpania úveru, pri investičnom úvere možnosť
odkladu splátok do 1 roka,

možnosť nerovnomerných splátok v závislosti od
finančných tokov z konkrétneho fondu,

splácanie úrokov z úveru mesačne.
Úroková sadzba a poplatky

úrokové sadzby sú stanovené v zmysle zásad úrokovej
politiky banky pri poskytovaní priamych úverov,

poplatky sú stanovené v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s.
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Zabezpečenie úveru
Na zabezpečenie svojich pohľadávok prijíma banka najmä
tieto zabezpečovacie prostriedky:







záložné právo k nehnuteľnému / hnuteľnému majetku /
1
rozostavanej stavbe / pohľadávke z obchodného styku ,
s registráciou v príslušnom registri podľa druhu
zakladaného majetku,
vinkulácia účtu klienta určeného na vyplácanie
finančného príspevku klienta,
ručenie treťou osobou,
zmenky / blankozmenky, resp. ich aval,
iné formy zabezpečenia, akceptovateľné bankou.

Požadované podklady

žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť na
tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu“,

žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom tlačive
predloží klient na regionálne zastúpenie SZRB,

formulár žiadosti o poskytnutie obchodu je k dispozícii
v centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach,

SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti
o poskytnutie obchodu a spracovania úverovej zmluvy
a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov požadovať
od klienta všetky informácie nevyhnutné pre
poskytovanie úveru.
Na poskytnutie úveru nie je právny nárok.
Táto Informácia o Úvere na prípravu a realizáciu projektov z
fondov Európskej únie je zverejnená v prevádzkových
priestoroch banky a na webovom sídle www.szrb.sk.
Táto Informácia o Úvere na prípravu a realizáciu projektov z
fondov Európskej únie
- nadobúda účinnosť dňom
15.7.2015 a mení sa ňou doterajšia Informácia o Úvere
na prípravu a realizáciu projektov z fondov Európskej
únie - účinná od 1.6.2015.
V Bratislave, dňa 8.7.2015
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Vylučuje sa založenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku.
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