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Praha, 25. května 2016

Česká spořitelna nabídne českým start up projektům 550 milionů korun. O
rizika se podělí s Evropským investičním fondem
 Nová smlouva mezi Evropským investičním fondem (EIF) a Českou spořitelnou umožní České
spořitelně poskytnout finanční prostředky českým start up projektům v celkové výši 550 milionů Kč
po dobu příštích dvou let.
 Díky garancím EIF pokrývá Česká spořitelna nabídkou zvýhodněných úvěrů portfolio klientů od
začínajících podnikatelů přes malé firmy až po společnosti s 500 zaměstnanci.
 Od roku 2004 Česká spořitelna poskytla s garancí EIF nebo financováním Evropské investiční banky
českým firmám úvěry v celkové výši 1,25 mld. EUR (33,75 mld. Kč).
Evropský investiční fond a Česká spořitelna podepsaly smlouvu o garanci zvýhodněných úvěrů pro start up
projekty. Nová smlouva umožní České spořitelně poskytnout českým firmám a podnikatelům na rozjezd
podnikání finanční prostředky až do celkové výše 550 milionů Kč po dobu příštích dvou let.
“Díky novému úvěru s garancí EIF budeme schopni podpořit začínající podnikatele se zajímavými projekty bez
zbytečné administrativy i bez podnikatelské historie. Partner v podobě EIF nám totiž umožňuje redukovat požadavky
na zajištění úvěrů a akceptovat vyšší riziko start up projektů,“ uvedl Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů
České spořitelny.
„Úvěry zaměřené na mikrofinancování v rámci programu EU EaSI budou určené podnikatelům, kteří chtějí v Česku
začít vlastní byznys. Jsme rádi, že jim můžeme poskytovat podporu právě ve spolupráci s Českou spořitelnou. EIF
v současnosti podporuje v Česku v rámci programu EaSI více než 1300 držitelů mikropůjček. Smlouva s Českou
spořitelnou umožní dále rozšířit počet podnikatelů, kterým pomůžeme nastartovat jejich byznys,“ řekl Per-Erik
Eriksson, šéf mikrofinancování EIF.
První úvěry s garancemi EIF Česká spořitelna začala poskytovat již v roce 2004 a kromě toho od té doby poskytla
českým firmám zvýhodněné úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 1,25 mld. EUR (33,75 mld. Kč).
To dělá z České spořitelny nejvýznamnějšího partnera EIB ve střední Evropě. V posledních dvou programech na
podporu inovačních investic malých a středních firem podpořila Česká spořitelna celkem 126 projektů.
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Profil České spořitelny
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

•
•

Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.

•

Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; 687 bankomatů uzpůsobených
pro nevidomé.

•

Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.

Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), hypoték (27% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů,
včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Disponujeme nejširší
sítí poboček a bankomatů.
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