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Program INOSTART
Chcete rozjet své podnikání? Máte zajímavý technologický či inovativní
nápad a potřebujete finance či poradit?
Česká spořitelna jako jediná banka v České republice
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB)
poskytuje v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce
podporu začínajícím firmám. Program INOSTART, připravený
Ministerstvem průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu
činnosti inovačních malých start-up podniků v Olomouckém
a Moravskoslezském kraji.
Výhody programu INOSTART
– Získání úvěrů pro investiční projekty začínajících
podnikatelů.
– Flexibilita a rychlost vyřízení financování.
– Možnost využít služeb expertního posouzení a vyhodnocení
inovativnosti projektu.
– Poradenské služby vysoce kvalifikovaných a zkušených
zaměstnanců společnosti GRANTIKA České spořitelny,
které jsou v rámci programu zcela zdarma.
– Záruka od ČMZRB až do výše 60 % jistiny úvěru.

Cílem programu INOSTART je poskytnout financování formou
investičního úvěru začínajícím společnostem na jejich inovativní projekty zaměřené na tvorbu či zlepšování existujících
výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb.
Kdo může žádat o zařazení do programu INOSTART
Financování je určeno firmám, které splní tyto parametry:
– počet zaměstnanců do 50,
– roční obrat či bilanční suma do 10 mil. EUR,
– od zahájení činnosti neuplynulo více než 3 roky,
– projekt musí být realizován na území Olomouckého nebo
Moravskoslezského kraje.
Forma financování
– Délka úvěru: max. 5 let (možnost odložení splátek jistiny
až o 3 roky).
– Výše úvěru: 0,5–15 mil. Kč.
– Záruka ze strany ČMZRB do výše 60 % jistiny úvěru.

Účel financování
– Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
v případě nemovitého majetku pouze do 40 %
předpokládaných způsobilých výdajů projektu.
– Pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud
není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný
majetek, resp. hmotný majetek.
– Pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je
příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj.
– DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

Poradenské služby progamu INOSTART
Další významnou výhodou programu je poskytování
expertních poradenských služeb dceřinou společností
České spořitelny, a. s., – GRANTIKA České spořitelny, a. s.
Poradenské služby jsou hrazeny z prostředků Programu
švýcarsko-české spolupráce.
Příjemce si může zvolit z široké palety poradenství tohoto
zaměření:
a) nástroje řízení podniku,
b) strategické řízení,
c) podniková strategie,
d) obchodní strategie,
e) marketingová strategie,
f) plán výzkumu a vývoje,
g) řízení lidských zdrojů,
h) dotační poradenství,
i) řízení financí,
j) řízení rizik,
k) právní poradenství,
l) certifikace.
Služby klientům jsou poskytovány zdarma až do výše 10 %
objemu úvěru, maximálně však do výše 150 000 Kč včetně
DPH.

Kontakty
Regionální korporátní centrum Ostrava
nám. Dr. E. Beneše 6, tel.: 956 761 302
e-mail: rkcostrava@csas.cz
Regionální korporátní centrum Olomouc
tř. Svobody 19, tel.: 956 759 300
e-mail: rkcolomouc@csas.cz
Centrála České spořitelny, a. s.
Úsek 4600 Řízení produktů korporátního bankovnictví
Tým TOP Programy
Tomáš Hanáček, tel.: 956 714 231
e-mail: thanacek@csas.cz

