
Možnosti financovania 

projektov

Marec 2017



2

Možnosti financovania projektov

 Investičný úver

 Predfinancovanie projektov z EŠIF

 Spolufinancovanie projektov z EŠIF
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Možnosti financovania projektov

 Až do 100% výšky investície

 Možnosť financovania zo zdrojov EIB

 Možnosť financovania zo zdrojov CEB

 InnovFin úvery,

 COSME úvery.

Investičný úver



4

Program COSME

Čo je COSME?

 Úver až do 500 000 € so zárukou Európskeho investičného 

fondu (EIF)

 Komplexné financovanie prevádzky a investícií s možnosťou 

využiť aj EÚ kontokorentný úver

 Úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ

 Znížená úroková sadzba

 Dlhodobá splatnosť investičného úveru s možnosťou rozložiť 

splácanie až na 15 rokov

 Nižšia potreba zabezpečenia úveru
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Program InnovFin

Čo je InnovFin?

 Úver so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) určený 

na financovanie inovatívnych spoločností a projektov až do 7,5 

mil. EUR

 Cieľom programu záruk InnovFin je zlepšiť prístup k 

financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky (SME) 

a podniky so stredne veľkou kapitalizáciou (small midcaps)

 InnovFin SME Guarantee je súčasťou rámcového programu 

EIB Group & EK pre výskum a inovácie Horizon 2020
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Program InnovFin

Pre koho je Innovfin?

 Program je určený pre: 

• Malé a stredné podniky podľa definície EK s počtom 

zamestnancov do 250 a ročným obratom do 50 mil. EUR, 

alebo objemom aktív do 43 mil. EUR

• Malé midcap spoločnosti s počtom zamestnancov do 500

 Podniky investujúce do výroby alebo vývoja inovatívnych 

produktov, procesov alebo služieb

 Rýchlo rastúce podniky

 Podniky, ktoré majú významný inovačný potenciál a ktoré investujú 

do výskumu a inovácií spĺňajúc aspoň jedno z definovaných kritérií
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Možnosti financovania projektov

Predfinancovanie projektov EŠIF

 Zmluvy o spolupráci s ministerstvami

Spolufinancovanie projektov EŠIF

 Úver + EŠIF zdroje až do 100% výšky investície

 Možnosť financovania zo zdrojov EIB

 Možnosť financovania zo zdrojov CEB
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Poskytnutie finančných prostriedkov na základe tejto Zmluvy je podporené

prostredníctvom InnovFin SME Guarantee Facility s finančným krytím

Európskej únie v rámci programu Horizon 2020 Financial Instruments

a Európskeho Fondu pre Strategické Investície (EFSI) založených v

súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať

podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania

v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.


