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OPPIK – Program EXPANZE – ÚVĚRY   - úprava podmínek od 2.1.2020 

Cílem je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k 

financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, 

zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech uvedených v příloze Výzvy. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

 Podnikatelské subjekty v podporovaných oblastech činnosti CZ-NACE - Lesnictví a těžba 

dřeva, ostatní těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl - 10-11, 13-18. 20-33, výroba a 

rozvod elektřiny, plynu, tepla, zásobování vodou a činnosti související s odpadními 

vodami, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod motorových vozidel, doprava a 

skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti, 

pronájem a správa nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní 

a podpůrné činnosti, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti, ostatní činnosti 

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve formě finančního příspěvku 

(poskytnutého společně se zvýhodněným úvěrem). Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden 

zvýhodněný úvěr a jeden finanční příspěvek. 

1)  Zvýhodněný úvěr  

 
 výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 1 mil. 

Kč, maximálně 45 mil. Kč,  

 doba splatnosti úvěru: až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru, v případě 

použití převažující části zvýhodněného úvěru na pořízení nebo technické zhodnocení 

nemovitých věcí až 10 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru,  

 úvěr je bezúročný,  

 doba odkladu splátek jistiny: maximálně 3,5 roku,  

 zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB,  

 režim podpory: de minimis nebo dle článku 14 Nařízení Komise č. 651/2014 (v případě 

projektů zahrnujících rozvoj širokopásmových sítí / NGA pouze podpora de minimis).  

 

Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí zvýhodněného úvěru podle článku 14 

Nařízení Komise č. 651/2014 přesáhnout hranici 45% pro malý podnik a 35% pro střední podnik. 
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2) Zvýhodněný úvěr - zvláštní podporované aktivity 

 
Zvláštní podporované aktivity (Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, 
Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky

1
, Uhelné regiony nebo Materiálové a energetické 

využití odpadů)  

 
 výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 650 tis. 

Kč, maximálně 60 mil. Kč,  

 doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru, 

 úvěr je bezúročný, 

 doba odkladu splátek jistiny: maximálně 4 roky, 

 zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB, 

 režim podpory: 

- NGA - de minimis, 

- ostatní Zvláštní podporované aktivity - de minimis nebo dle článku 14 Nařízení Komise č. 

651/2014. 

Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí zvýhodněného úvěru podle článku 14 

Nařízení Komise č. 651/2014 přesáhnout hranici 45% pro malý podnik a 35% pro střední podnik. 

Finanční příspěvek 
 
Současně se zvýhodněným úvěrem může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě 

úroků z části bankovního úvěru vyčerpané na způsobilé výdaje projektu – jako podpora de minimis 

nebo jako podpora podle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014. 

Za těchto podmínek:  
 

 příjemce podpory ukončil realizaci podpořeného projektu  

 příjemce podpory vyčerpal více než 50 % zvýhodněného úvěru,  

 příjemce podpory k datu podání žádosti o výplatu příspěvku plní podmínky programu uvedené 

ve smlouvě o zvýhodněném úvěru,  

 příjemce podpory doložil v termínu stanoveném ve smlouvě o zvýhodněném úvěru:  

 daňové doklady prokazující použití bankovního úvěru na způsobilé výdaje projektu spolu s 

doklady o jejich úhradě,  

 potvrzení spolupracujícího partnera, který poskytl bankovní úvěr, o ukončení čerpání 

bankovního úvěru,  

 nebylo do data výplaty splátky příspěvku rozhodnuto o úpadku příjemce podpory dle 

ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

 příjemce podpory k datu výplaty splátky příspěvku nemá neuhrazené peněžní závazky po 

splatnosti a/nebo neuhrazené smluvní pokuty vůči poskytovateli podpory.  

                                                      
1
 Rodinný podnik –pro příjemce podpory, kteří splňují definici rodinného podniku viz. příloha. Podporu může získat pouze 

takový rodinný podnik, který byl ke dni podání žádosti o zvýhodněný úvěr malým nebo středním podnikem. 
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Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

 dlouhodobý hmotný majetek:  

- pořízení strojů a zařízení,  

- pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb,  

- pořízení pozemků.  

Výdaj na pořízení pozemků hrazený z bankovního úvěru je při výplatě finančního příspěvku 
způsobilým výdajem projektu do výše 135 % vyčerpaného zvýhodněného úvěru.  
Výdaj na pořízení nezastavěného pozemku není způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru. 
 

 dlouhodobého nehmotný majetek. Pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek musí v případě 
podpory podle Nařízení Komise č. 651/2014 splňovat tyto podmínky:  

- musí být používán výlučně pro účely realizace projektu příjemce podpory, a v provozovnách 

příjemce podpory, ve kterých je realizován projekt,  

- musí se jednat o odepisovatelná aktiva příjemce podpory, musí být zařazen do majetku 

podniku, který je příjemcem podpory a musí být využíván v projektu, na nějž je podpora 

poskytnuta po dobu nejméně tří let,  

- musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných14 s příjemcem podpory.  

 

DPH ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou rovněž 

způsobilými výdaji. Podrobnosti o způsobilosti DPH stanoví smlouva o zvýhodněném úvěru. 

 

Specifika a omezení: 

 nesmí předpokládat získání dotace na výdaje financované zvýhodněným úvěrem či 

bankovním úvěrem podpořeným finančním příspěvkem; bankovní úvěr, na který má být 

poskytnut finanční příspěvek, nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie, 

 nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu, tj. nesmí být uzavřeny smlouvy s 

dodavateli strojů a zařízení (vztahuje se i na smlouvy o smlouvě budoucí, závazné objednávky 

a leasingové smlouvy), ani zahájeny stavební práce související s projektem; za zahájení prací 

se dále nepovažuje nákup pozemků (bez staveb) a přípravné práce, jako je získání povolení a 

zpracování studií proveditelnosti,  

 smlouva o bankovním úvěru na spolufinancování projektu nesmí být uzavřena před datem 

podání žádosti o podporu,  

 musí být investicí na založení nové provozovny, rozšíření stávající provozovny, rozšíření 

výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo za účelem zásadní změny 

celkového výrobního postupu,  

Termíny: 

 Ukončení příjmu žádostí – 30. 6. 2023 
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