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„

Cílem programu
TOP INOVACE je maximálně
podpořit klienty, zejména
v sektoru malých a středních
ﬁrem, kteří se rozhodli
investovat do zvýšení své
konkurenční výhody formou
inovace, ať již stávajících
procesů, produktů, marketingu
či jiných podnikových oblastí.
Zásadní součástí programu je
zvýhodněný investiční úvěr.
V jeho rámci se však
neomezujeme pouze na
ﬁnancování, ale nabízíme také
poradenství, možnost
vzdělávacích akcí v oblasti
inovací a služby našich
externích partnerů.

Petra Pařízková
tým TOP Programy

Tento materiál má za cíl upozornit na
služby a produkty v něm uvedené
a není závazným návrhem, který by
zakládal práva a závazky účastníků.
Jakékoli kopírování, šíření či využívání
obsahu nebo jeho částí bez výslovného
souhlasu České spořitelny je zakázáno.

“

www.csas.cz

TOP INOVACE
Program ﬁnancování inovačních
projektů a rozvojových aktivit
ﬁrem

Program TOP INOVACE
Plánujete inovovat svůj stávající výrobní proces,
technologii, produkt, způsob prodeje či marketingu?
Připravujete vstup na nové trhy? Chystáte rozšíření svého
výrobního sortimentu? Vnímáte inovační proces jako
přirozenou součást podnikání? Investujete pravidelně
do rozvoje své ﬁrmy a do vývoje svých produktů?
Česká spořitelna cíleně vstoupila do oblasti ﬁnancování
inovací, resp. ﬁrem investujících do svého dalšího rozvoje
ve formě inovací svých stávajících produktů, služeb,
výrobních procesů či technologií. Naše banka deﬁnovala
tuto oblast jako jednu ze strategických priorit svého
dalšího působení v segmentu ﬁremního ﬁnancování.

Program TOP INOVACE
V rámci této aktivity jsme vytvořili specializovaný
program ﬁnancování TOP INOVACE určený pro investiční
ﬁnancování inovačních projektů za zvýhodněných
úrokových podmínek.
Smyslem programu je zpřístupnit ﬁnancování inovačním
ﬁrmám napříč průmyslovými odvětvími a podpořit jejich
konkurenceschopnost a předpoklad dlouhodobé
úspěšnosti.

Základní parametry
ﬁnancování v rámci programu
TOP INOVACE
Program TOP INOVACE představuje investiční úvěr se
zvýhodněnou úrokovou sazbou, která je uplatněna na
50 % celkového úvěrového ﬁnancování konkrétního
inovačního projektu.
Zvýhodnění je poskytnuto ze zdrojů České spořitelny
a není v rozporu s ﬁnanční podporou z veřejných
zdrojů (dotace, granty apod.).
Kdo může žádat o zařazení do programu:
− ﬁrmy s podnikatelskou historií min. 3 roky
− ﬁrmy s ročním obratem 30–1000 mil. Kč
− ﬁrmy realizující inovační projekt
Podmínky zařazení do programu:
− splnění parametrů inovačního projektu
– dodání požadovaných podkladů (Žádost o zařazení do
programu TOP INOVACE)

Další služby a produkty doplňující
strukturu programu TOP INOVACE
− provozní ﬁnancování
− krátkodobý úvěr k překlenutí příjmu dotací
− použití dotace jako jednorázové splátky úvěru zcela bez
sankcí
− možnost proﬁnancování DPH projektu
− možnost reﬁnancování projektu ze zdrojů Evropské
investiční banky (dodatečné úrokové zvýhodnění)
− reﬁnancování již dokončených projektů
− možnost garance úvěru ze strany IFC (projekty
v oblasti OZE)
− komplexní zabezpečení celého procesu získání
a čerpání dotací na inovační projekt prostřednictvím
dceřiné společnosti GrANTIKA, a. s., za zvýhodněných
podmínek
− výhradní nabídka České spořitelny zajistit cenu elektrické
energie proti jejímu negativnímu vývoji (nabízí pouze ČS)
− zajištění (ﬁxace) měnového kurzu a úrokových sazeb
− nadstandardní nabídka produktů ﬁnancování obchodů
(bankovní záruky, akreditivy, odkup pohledávek, exportní
ﬁnancování apod.)
− cash management včetně individuálních podmínek
zahraničního platebního styku

Odbor specializovaného ﬁnancování České spořitelny
– tým Inovace
Tento tým je složen z bankovních poradců, kteří iniciovali
vývoj a uvedení programu TOP INOVACE a metodiky
hodnocení inovačních projektů. Tento tým poskytuje své
služby na celém území České republiky, přičemž zároveň
poskytuje podporu a poradenství v oblasti ﬁnancování
inovací napříč sítí komerčních center České spořitelny.
Kontaktní údaje:
e-mail: topinovace@csas.cz

nabídky přes
1,2 mld. Kč

Případně vyplňte on-line žádost o zařazení do programu
TOP INOVACE. Odkaz naleznete na adrese:
www.csas.cz/topinovace
– a my Vás budeme obratem kontaktovat.

na financování inovačních
projektů byly vystaveny
během prvních tří měsíců
existence programu
TOP INOVACE

Co nabízíme v oblasti inovací?

částka
až 4 mld. Kč

Česká spořitelna nabízí ucelený systém služeb v oblasti
inovací pro ﬁrmy v různých stadiích životního cyklu
a s rozdílnými zkušenostmi s inovacemi.

Existující firma
se zkušenostmi
s inovacemi

– ﬁnancování v programu TOP INOVACE
– podpora vzdělávání v oblasti inovací
– podpora inovačního prostředí (transfer technologií
a networking)
– partnerství a odbornost specializovaného týmu
bankovních poradců
– výhody a služby našich partnerů

Existující firma
s minimální
zkušeností
s inovacemi

– ﬁnancování v programu TOP INOVACE
– podpora vzdělávání v oblasti inovací
– poradenství ČS – strukturování ﬁnancování inovace
– poradenství našich externích partnerů – posouzení
inovačního projektu, nastavení cílů, metodika
a vyhodnocování úspěšnosti inovace atd.
– výhody a služby našich partnerů

Start-up

– poradenství
– networking – podnikatelské inkubátory a inovační
centra
– equity/venture fondy
– IPO poradenství
– dotační consulting

Úrokové zvýhodnění:
Součástí programu je nejen vlastní ﬁnancování inovačních
projektů, ale také zajištění dalších nadstandardních služeb
souvisejících s přípravou a realizací projektů, např. poradenství našich specializovaných bankovních poradců při
inovačním procesu a odpovídající struktuře ﬁnancování,
expertní posouzení projektu nezávislými poradci v oblasti
inovací, zajištění dotačního managementu naší dceřinou
společností GrANTIKA, zprostředkování kontaktů na
partnery v oblasti inovačního prostředí a rizikového
kapitálu.
Program TOP INOVACE také podporuje partnerství
s univerzitami, s inovačními centry a centry transferu
technologií. Česká spořitelna chce poskytnout svým
klientům trvalé vzdělávání v oblasti inovací, a proto
součástí programu je také možnost zajištění kurzů
inovačního managementu.

− min. 1 % p. a.
− bez časového omezení *
Výše úvěru (zvýhodněná část):
− min. 10 mil. Kč
− max. 100 mil. Kč

Spolupracujeme s...
− Evropskou investiční bankou (EIB)
− Technologickým centrem Akademie věd ČR (TC AV ČR)
− Fraunhofer Institutem
– Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR)

Splatnost úvěru:
− max. 7 let

Specializované poradenství
Síť komerčních center České spořitelny
Program TOP INOVACE je součástí produktové nabídky sítě
komerčních center České spořitelny. Jste-li již naším klientem,
obraťte se na Vašeho osobního bankovního poradce. Pokud
naším klientem ještě nejste, kontaktujte Vaše nejbližší
komerční centrum, kde se Vám dostane individuální a vysoce
profesionální podpory našich ﬁremních bankovních poradců.

* Úvěry se splatností do 5ti let bez časového omezení; u úvěrů se
splatností delší než 5 let bude úrokové zvýhodnění řešeno individuálně.

Kontaktní údaje:
www.csas.cz/kc

Fakta, která
přesvědčí...

je v rámci programu
TOP INOVACE alokována na
podporu inovačních projektů

specializovaný
tým
bankovních poradců
poskytující úzce zaměřené
poradenství a strukturované
financování inovačních
projektů

nejvyšší
úspěšnost
získání dotace
v podnikatelské sféře
(GrANTIKA ČS)

jeden ze dvou
největších poskytovatelů
úvěrů podnikatelům a firmám
v České republice

