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Chcete rozjet své podnikání? Máte zajímavý techno-
logický či inovativní nápad a potřebujete finance na 
rozjezd nebo poradit s podnikatelským záměrem?

Erste Corporate Banking ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR a Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou (ČMZRB) poskytuje v rámci 
Programu švýcarsko-české spolupráce podporu 
začínajícím firmám. Program INOSTART, připravený 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, je zaměřen na 
podporu činnosti inovačních start-upů ze segmentu 
malých a středních podniků.

Výhody programu INOSTART
–  Získání úvěru 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 poradců společnosti Erste Grantika 
Advisory, které jsou v rámci programu  
k dispozici zdarma.

– Záruka od ČMZRB až do výše 60 % jistiny úvěru.
–  Nulový poplatek za zpracování úvěru a dokumentace.
–  Program INOSTART nemá regionální omezení své 

působnosti.

Kdo může žádat o zařazení  
do programu INOSTART 
Financování je určeno firmám, které splní 
základní parametry:

– počet zaměstnanců do 250 osob
–  roční obrat do 50 mil. EUR či bilanční suma  

do 43 mil. EUR
– od zahájení činnosti neuplynuly více než 3 roky

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, je-li 
příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj.

– DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

Poradenské služby INOSTART
Další významnou výhodou programu je možnost posky-
tování expertních poradenských služeb dceřinou společ-
ností České spořitelny – Erste Grantika Advisory.

Poradenské služby jsou hrazeny z prostředků Programu 
švýcarsko-české spolupráce a jsou rozděleny do 2 skupin 
specifického zaměření:

1. Předprojektové poradenství, které se může skládat z:

– poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr
– poradenství při zpracování byznys plánu
– poradenství při zpracování analýzy trhu
– ekonomické analýzy, plánování

Služby klientům spojené s předprojektovým poradenstvím jsou 
poskytovány zdarma až do výše 27 830 Kč včetně DPH.

2. Poradenství spojené s realizací projektu, zejména jde o:

– nástroje řízení podniku
– podnikové, obchodní a marketingové strategie
– plán výzkumu a vývoje, certifikace a patentování
– řízení lidských zdrojů
– řízení financí a podnikatelských rizik
– dotační a právní poradenství

Služby klientům spojené s poradenstvím při realizaci projektu 
jsou poskytovány zdarma až do výše 10 % objemu úvěru, 
maximálně však do výše 150 tis. Kč včetně DPH.

Kontakty
infolinka: 956 777 888, e-mail: inovace@csas.cz
www.erstecorporatebanking.cz
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