NÁSTROJ ZVÝHODNENÝCH ÚVEROV PRE MSP V
DÔSLEDKU PANDÉMIE COVID–19
Záručný nástroj na preklenutie nedostatku likvidity spôsobenej pandémiou
COVID-19
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Popis nástroja zvýhodnených úverov

•

•

•

Nový program nepriamej finančnej pomoci určenej pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie
obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV19.

•

Nástroj spočíva v poskytovaní záruk bankám, ktoré sú v ich dôsledku motivované poskytovať úvery
MSP. Po 12 mesiacoch čerpania takéhoto úveru je možná bonifikácia úrokovej sadzby až o max. 4%
p.a..

•

Výzva je určená pre finančné inštitúcie (banky), oprávnené poskytovať úvery na území SR.

•

Banky musia vyjadriť záujem o zapojenie do tejto schémy najneskôr do 4.5.2020. Až následne je možné
poskytovať zvýhodnené úvery.

Cieľ nástroja:

•

Pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou
situáciou mimo kontroly týchto podnikov, a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe
udržania pracovných miest.

•

Na nástroj sa vzťahujú podmienky de minimis (pomoc nesmie presiahnuť pre jediný podnik 200 000 €).

Zdroj financovania
•

Operačný program integrovaná infraštruktúra prostredníctvom fondu National Development Fund II
(NDF II), ktorého správcom je Slovak Investment Holding (SIH).
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Oprávnené MSP
•

Sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátané Bratislavského kraja),

•

nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky),

•

nespadajú do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia
predmetnej banky),

•

nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov.

•

nesmie byť voči nim nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie,

•

nesmú byť právoplatne odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania (podvod, korupcia a
pod.)

•

nesmie byť voči nim prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie zákazu ilegálneho
zamestnávania.
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Oprávnené účely úveru
•

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných
miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu;

•

Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením,
posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob/tovarov/služieb, energie, a
pod.);

•

Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného

prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr.
udržanie pracovných miest a pod.);
•

Prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo
kontrolu podniku.
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Podmienky vzťahujúce sa na zvýhodnený úver a bonifikáciu úroku
•

Maximálna výška úveru: 1 180 000 €

•

Maximálna výška krytia/záruky SIH na individuálny úver: 80%

•

Minimálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok.

•

Maximálna splatnosť: 4 roky (48 mesiacov) vrátane odkladu splátok.

•

Odklad splátok istiny a úrokov: 12 mesiacov od prvého čerpania úveru.

•

Úroková sadzba: zníženie úrokovej sadzby o max. 4 % p. a. (len do úrovne konečnej úrokovej sadzby na úrovni
0 %). SIH očakáva konečný produkt spočívajúci v zvýhodnených úrokoch na úrovni 0-2%.
Podmienky bonifikácie úroku (po 12 mesiacoch od prvého čerpania úveru):
o

V období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží MSP priemernú úroveň zamestnanosti

riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu.
o

V prípade, že malo MSP v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na
sociálnych alebo zdravotných odvodoch, vďaka poskytnutému úveru takého záväzky uhradí.

•

Poplatok za poskytnutie/ navýšenie/ ručenie/ predčasné splatenie úveru: 0 %.
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38 mil. €
+
57 mil. €

Indikatívna alokácia z fondu NDF II. do
Finančného nástroja

(Dňa 17.4.2020 SIH na svojej stránke informoval, že po dohode s MH SR
by mal byť objem záruk navýšený o zhruba 57 mil. €, pričom je
možné ďalšie dodatočné navýšenie).

min.
80%

max.
20%

Záručný finančný nástroj pre finančné inštitúcie
• následné poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre
MSP
Úroková dotácia na zníženie úrokových sadzieb:
• max na úrovni 4 % p.a.
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Obsah tohto dokumentu je chránený autorskými právami. Použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu agentúry SARIO je porušením ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a je
preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Obsah tejto prezentácie nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo
poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov v tejto prezentácii môžu podliehať autorským právam tretích osôb.
Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter.
SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo
administráciu daného opatrenia.

7

