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Praha, 12. května 2014

Česká spořitelna umožní začínajícím malým a středním podnikům získat úvěr
k realizaci inovativních projektů v rámci programu Inostart
 Žádat o úvěry z programu Inostart mohou začínající podnikatelé do tří let od založení podniku
 Úvěr v rozmezí 0,5 – 15 mil. Kč je zajištěn bankovní zárukou Českomoravské záruční a rozvojové
banky až do výše 60 % jistiny úvěru
Umožnit začínajícím malým a středním podnikům získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Takový je cíl
projektu, kterým chce Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) podpořit podnikatelskou aktivitu v Česku.

Erste Corporate Banking z finanční skupiny České spořitelny začne ve spolupráci s MPO a ČMZRB nabízet v rámci
programu švýcarsko-české spolupráce Inostart financování a také poradenství začínajícím podnikatelům v celé zemi.
Až dosud byl pilotní program dostupný pouze podnikatelům v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Poradenské služby, které poskytne dceřiná společnost České spořitelny Grantika, bude možné zdarma využít již
během přípravy projektu, ještě před podpisem úvěrové smlouvy.

Žádat o úvěry z programu Inostart mohou od 2. května začínající podnikatelé (do 3 let od založení podniku). Úvěr
v rozmezí 0,5 – 15 mil. Kč je zajištěn bankovní zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky až do výše 60 %
nesplacené jistiny každého úvěru, případné další zajištění si dohodne podnikatel s Českou spořitelnou. Finanční
prostředky lze využít na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného
nehmotného majetku. Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10 % objemu příslušného úvěru,
maximálně 150 000,- Kč. Minimální splatnost úvěru činí pět let, existuje možnost odkladu splácení 3 roky.
Více informací naleznou podnikatelé na www.csas.cz/inostart, a také na www.cmzrb.cz.

Česká spořitelna podporuje i začínající podnikatele formou programů start-ups. V rámci nich nabízí začínajícím
podnikatelům založit účet na dva roky zdarma a ve vybraných pobočkách ČS ve všech větších městech České
republiky na ně čekají speciálně vyškolení poradci, kteří jim jsou připraveni poskytnout základní potřebné informace
z oblasti práva a ekonomie. Pomohou jim rovněž s podnikatelským plánem, aby jejich start byl úspěšný. Seznam
poradců a návod, jak sepsat podnikatelský plán, naleznete i na webových stránkách České spořitelny:
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.
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