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Oprávnené subjekty – MSP podnik a stredne veľký podnik
MSP podnik zamestnáva na plný pracovný úväzok menej ako 250
zamestnancov na individuálnej alebo konsolidovanej báze
stredne veľký podnik (MID-CAP) zamestnáva na plný pracovný úväzok
od 250 do 3 000 zamestnancov na individuálnej alebo konsolidovanej
báze
MSP a MID-CAP má sídlo v SR, podniká v SR a zároveň financovaný
projekt je realizovaný v SR alebo inom členskom štáte EÚ
Pre stanovenie počtu zamestnancov sa použije Odporúčanie
Európskej komisie č. 2003/361/EC

Oprávnené subjekty – MSP a MID-CAP podnik
Samostatný podnik
je úplne nezávislý, t.j. nemá účasť v iných podnikoch a žiadny podnik
nemá účasť v ňom, alebo
vlastní menej ako 25 % imania alebo hlasovacích práv v jednom alebo
viacerých iných podnikoch, alebo
jeden alebo viaceré podniky vlastnia v posudzovanom podniku najviac
25 % imania alebo hlasovacích práv, alebo
verejné investičné spoločnosti, spoločnosti rizikového kapitálu,
podnikateľskí anjeli, univerzity, neziskové výskumné strediská,
inštitucionálny investori vrátane fondov pre regionálny rozvoj a
samostatné orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším
ako 10 mil. EUR a menej ako 5 000 obyvateľmi vlastnia menej ako 50
% podiel na jeho imaní alebo hlasovacích právach a neuplatňujú si
svoj dominantný vplyv

Oprávnené subjekty – MSP a MID-CAP podnik
Partnerský podnik
má v inom podniku (iných podnikoch) podiel rovný alebo väčší ako 25
%, ale nie viac ako 50 % imania alebo hlasovacích práv, alebo
iný podnik má v dotknutom podniku podiel rovný alebo väčší ako 25
%, ale nie viac ako 50 % imania alebo hlasovacích práv
počet zamestnancov = súčet zamestnancov posudzovaného podniku a
časti zamestnancov partnerských podnikov podľa percentuálneho
podielu
Prepojený podnik
jeden podnik kontroluje druhý priamo alebo nepriamo cez väčšinový
podiel na jeho imaní alebo hlasovacích právach alebo cez možnosť
uplatňovať dominantný vplyv
počet zamestnancov = súčet zamestnancov posudzovaného podniku a
celkového počtu zamestnancov prepojených podnikov

Veľkosť projektu a maximálna výška úveru EIB
Veľkosť projektov do 25 mil. EUR
ak výška projektových nákladov nepresahuje 25 mil. EUR, úver EIB je
možné poskytnúť klientom MSP a MID-CAP až do výšky 100 %
príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. EUR
Veľkosť projektov od 25 mil. EUR do 50 mil. EUR
ak je výška projektových nákladov v rozpätí od 25 mil. EUR do 50 mil.
EUR, úver EIB je možné poskytnúť iba klientom MID-CAP, a to
maximálne do výšky 50 % príslušných projektových nákladov
Úver EIB je možné poskytnúť aj v prípade, že sa na financovaný
projekt čerpajú prostriedky z fondov EÚ alebo iná podpora z EÚ pri
dodržaní maximálnych limitov kumulácie prostriedkov stanovených zo
strany EIB

Splatnosť, úrok, doba implementácie projektov
Splatnosť úveru
minimálne 180 dní
maximálne 7 rokov
Úroková sadzba
znížená v porovnaní s bežným úverom minimálne o 0,25 % p. a.
variabilná úroková sadzba odvodená od EURIBOR
Doba implementácie projektu
maximálna akceptovaná doba implementácie predstavuje 3 roky
Projekty financované z úveru EIB musia zároveň spĺňať všetky
podmienky financovania stanovené EXIMBANKOU SR

Oprávnené projektové náklady
nákup, obnova, rozširovanie hmotných aktív (plánovanie, limitovaný nákup
pozemkov, nákup hnuteľných aktív)
investície do nehmotných aktív (výskum, vývoj, inovácie, licencie, softvér,
patenty, obchodné značky, ochranné známky)
financovanie prevádzkového kapitálu (zásoby, pohľadávky, limitovaný objem
DPH)
prevzatie existujúceho podniku za účelom zachovania hospodárskej činnosti
a jeho transformácie v rámci generačnej výmeny, napr. po odchode majiteľa
do dôchodku (do 5 mil. EUR)
obranné aktivity vrátane softwaru a technológie, ktoré môžu byť použité na
civilné a aj vojenské účely a tovary, ktoré sa nemôžu použiť na výrobu
výbušnín
financovanie verejného poriadku a bezpečnostných aktivít, ktoré
neprispievajú k porušovaniu ľudských práv a osobných slobôd

Aktivity a náklady vylúčené z financovania
výroba a obchodovanie so zbraňami, muníciou a výbušninami
projekty s negatívnym dopadom na životné prostredie
kontroverzné projekty z etického alebo morálneho aspektu (klonovanie)
aktivity zakázané národnou legislatívou (GMO)
výstavba nehnuteľností okrem výstavby sociálneho bývania, obchodných
centier a kancelárskych priestorov
splácanie spotrebiteľských úverov, refinancovanie existujúcich úverov
čisté finančné aktivity (deriváty), zmeny vlastníctva (čisté akvizície)
podniky s politickým alebo náboženským obsahom
hazardné a stávkové hry, tabak a fajčiarske zariadenia
psychiatrické oddelenia a nápravné zariadenia
poľnohospodárska pôda, práva na ťažbu nerastných surovín
vývozné a dovozné dane a clá, DPH
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