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Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených
služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám
ochotně sdělíme na kterémkoliv regionálním korporátním centru
Erste Corporate Banking.

Služba Erste Corporate Banking
je poskytována Českou spořitelnou, a. s.
www.csas.cz infolinka: 956 777 888
www.erstecorporatebanking.cz

Program INOSTART
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Program INOSTART
Podpora začínajícím ﬁrmám
Erste Corporate Banking ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) poskytuje v
rámci Programu švýcarsko-české spolupráce podporu
začínajícím ﬁrmám. Program INOSTART připravený
MPO 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
– 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

Forma ﬁnancování
– investiční nebo provozní ﬁnancování
– délka úvěru: max. 5 let (možnost odložení splátek
jistiny až o 3 roky)
– výše úvěru: 0,5–15 mil. Kč

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

od zahájení činnosti neuplynuly více než 3 roky
ﬁrma realizuje svou činnost na území České republiky
počet zaměstnanců do 250 osob
roční obrat do 50 mil. EUR či bilanční suma do
43 mil. EUR

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, pokud je
příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj
– DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje

Kontakt
e-mail: inovace@csas.cz

