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Zvýhodnené úvery – obchodne viazaná pomoc

Základné podmienky
existencia vývozného kontraktu s verejným zahraničným
odberateľom slovenských tovarov alebo služieb (napr.
ministerstvo, štátne inštitúcie, municipalita a pod.)
vývozný odberateľský úver vo vzťahu k vývoznému
kontraktu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky
preukázateľný rozvojový aspekt projektu

Zvýhodnené úvery – obchodne viazaná pomoc

Ďalšie podmienky poistenia:
Minimálny slovenský podiel v hodnote
50% z celkových nákladov na realizáciu
projektu, čo predstavuje všetky dodávky
tovarov a služieb zo SR, vrátane pridanej
hodnoty vytvorenej na Slovensku a marže
exportéra, všetky finančné náklady
uhradené na Slovensku ako aj hodnota
poistnej prémie (vstupuje tu samotný
slovenský podiel kontraktu ako aj ďalšie
náklady – právne služby, poistenie,
dopravné náklady, bankové poplatky,
atď.)

Zvýhodnené úvery v praxi – vzorový prípad

Projekt výstavby čističky odpadových vôd v
Gruzínsku
Exportér: ČOV zo SR, s.r.o.
Kupujúci: mesto Telavi, Gruzínsko
Dlžník: mesto Telavi + 100% záruka Ministerstva životného
prostredia a poľnohospodárstva, Gruzínsko
Hodnota vývozného kontraktu: 3 mil. EUR

Základné kritériá oprávnenosti projektu
Súlad s Kapitolou III Konsenzu OECD
Projekt sa spláca z poplatkov miestnych
obyvateľov a nie je finančne životaschopný
za bežných komerčných podmienok

Krajina určenia
Oprávnenosť a akceptovateľnosť
Gruzínsko = min. miera zvýhodnenia 35%

Minimálny národný podiel
60% celkových nákladov na realizáciu
projektu

Akceptovateľnosť exportéra

Sektorové zaradenie

Sektorová oprávnenosť potenciálnych projektov
Infraštruktúra, doprava, digitalizácia a komunikačné technológie
Energetika a obnoviteľné zdroje energie
Inkluzívny rozvoj samospráv a súkromného sektora, predovšetkým MSP
Zelené technológie a technológie na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Vodné hospodárstvo a sanitácia
Poľnohospodárstvo
Vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna infraštruktúra

Naviazanie projektu na rozvojovú stratégiu
V krajine určenia - Stanovisko k
životaschopnosti projektu (na základe už
existujúcich projektov iných krajín)
Informácie od ZÚ SR alebo EÚ v krajine určenia
Zdroje Skupiny WB a IMF

Strednodobá stratégia SR – preverenie
rozvojového aspektu - Dotazník

Dotazník

Kalkulácia zvýhodnenia zvýhodneného úveru
Zvýhodnenie nepredstavuje zľavu – ide o
zvýhodnenie financovania oproti
štandardným komerčným podmienkam
financovania
Nástroje zvýhodnenia:
zvýhodnenej úrokovej sadzby (dorovnávanie
úrokových sadzieb)
možnosti použiť príspevok na splatenie časti
istiny poskytnutého úveru (nepovinné)

predĺženia splatnosti úveru a odkladu prvej
splátky istiny.

Kalkulácia zvýhodnenia zvýhodneného úveru
Podmienky zvýhodnenia určuje MF SR po prerokovaní
s MZVEZ SR tak, aby boli splnené podmienky medzinárodných
pravidiel a dosiahnutá úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru
(35-50%), pričom pri tomto určení prihliada na vplyv príspevku na
splatenie časti úrokov a príspevku na splatenie časti úveru na
schodok rozpočtu verejnej správy SR
Tieto príspevky budú kryté z výdavkov štátneho rozpočtu a
súčasne budú vykazované do OECD ako štátna rozvojová
spolupráca (ODA)

Vzorový príklad
Slovenský exportér má rozpracovaný projekt v
Gruzínsku – predmetom projektu je výstavba
čističky odpadových vôd pre miestnu
samosprávu mesta Telavi. Hodnota kontraktu je
3 mil EUR, realizácia by trvala cca rok a pol.
Financujúca
banka
exportéra
navrhla
nasledujúce kritériá pre financovanie:
Exportér: ČOV zo SR, s.r.o.
Kupujúci: Mesto Telavi, Gruzínsko
Dlžník: Mesto Telavi + 100% záruka Ministry
of Environment Protection and Agriculture,
Gruzínsko
Hodnota úveru: 3 mil. EUR (financovanie
100% ECV)
Čerpanie úveru: 1,5 roka; Splácanie úveru:
do 10 rokov
Úroková sadzba 1,8%

Vzorový príklad
Efektívna úroková sadzba pre dlžníka
= 0% (sadzba banky je rovná DDR, a
teda po dorovnaní je sadzba 0%)
Grace period = odklad prvej splátky
istiny je navrhovaný na 3 roky
Dosiahnuté zvýhodnenie: 35, 24%,
minimálne zvýhodnenie pre
Gruzínsko = 35%
Dopad na rozpočet SR – v roku
realizácie projektu splatný grant
(splatenie časti istiny), dorovnávanie
úrokov sa rozpočítava na 10 rokov
splatnosti úveru

Krajina určenia:
Riziková kategória OECD
Min. koncesonalita
Poistné krytie
Hodnota kontraktu
Predplatba
Istina úveru
Čerpanie úveru
Splácanie úveru
Grace period
Úroková sazdba kom. Banky
DDR
Poistná sadzba
Poistné
Istina+poistné
Grant MF (splatný okamžite)
Istina po zvýhodnení
Dorovnávanie úrokov
Celk. Dopad na rozpočet

Gruzínsko
6
35%
100%
3 000 000,00 €
- €
3 000 000,00 €
1,5
10
3
1,8
1,8
13,32
323 127,64 €
3 323 127,64 €
897 244,46 €
2 425 883,18 €
294 744,82 €
1 191 989,28 €

Obmedzenia produktu
Maximá stanovené pre
Splatnosť = 25 rokov
Grace period (obdobie odkladu splátky istiny úveru) = 10
rokov
Minimálne zvýhodnenie stanovuje OECD

Diskontnú diferencovanú sadzbu stanovuje OECD (a teda aj
maximálne možné dorovnávanie úrokových rozdielov)
Obmedzenie rozpočtu SR pre zvýhodnenie projektov
realizovaných cez zvýhodnené vývozné úvery – pre rok 2019 a
následne 2020

Vzorový príklad
Predĺženie splatnosti na 18
rokov:
Dopad na rozpočet SR je
porovnateľný, no rozloží
sa na dlhšie obdobie
V roku schválenie
projektu je možné
realizovať viac projektov
(nižšia hodnota grantu
Podmienky zvýhodnenia
okrem stanoviska
ministerstiev závisia
prioritne od záujmov
Vášho kupujúceho a
financujúcej banky

Krajina určenia:
Riziková kategória OECD
Min. koncesonalita
Poistné krytie
Hodnota kontraktu
Predplatba
Istina úveru
Čerpanie úveru
Splácanie úveru
Grace period
Úroková sazdba kom. Banky
DDR
Poistná sadzba
Poistné
Istina+poistné
Grant MF (splatný okamžite)
Istina po zvýhodnení
Dorovnávanie úrokov
Celk. Dopad na rozpočet

Gruzínsko
6
35%
100%
3 000 000,00 €
- €
3 000 000,00 €
1,5
18
5
2,1
2,1
22,24
676 131,81 €
3 676 131,81 €
635 970,80 €
3 040 161,00 €
750 159,72 €
1 386 130,52 €

Selekcia projektov
Bodový systém vopred dohodnutý s MF SR a MZVEZ
SR na báze splnenia jednotlivých parametrov
Súlad so Strednodobou stratégiou oficiálnej
rozvojovej spolupráce SR 2019-2023:
splnenie teritoriálnych priorít
splnenie sektorových priorít

Príspevok k prierezovým témam:
životné prostredie a zmena klímy, rovnosť
príležitostí

Skúsenosti a odborné kapacity exportéra na
realizáciu projektov predmetného typu:

Selekcia projektov
skúsenosť s inými schémami rozvojovej spolupráce
– programy UNDP, WB, EBRD, atď.
realizácia predchádzajúcich fáz projektu
prostredníctvom SlovakAid a MZVEZ SR

Výška slovenského národného podielu z celkových
nákladov na realizáciu projektu – za každých 10%
hodnoty slovenského podielu nad požadované
minimum 50%
Zabezpečenie úveru – ak je dlžníkom v projekte MF
krajiny, alebo je poskytnutá štátna záruka

Selekcia projektov
Detailné posúdenie rozvojového aspektu projektu

Posúdenie environmentálnych a sociálnych dopadov
projektu

Prerokovanie rozvojového aspektu projektu
medzirezortnou pracovnou skupinou
MF SR, MZVEZ SR, MH SR, vecne príslušný rezort

Workflow
1.
2.
3.
Príprava projektu 4.
5.
6.
7.

Preverenie formálnych náležitostí
Konzultácia rozvojového aspektu s MF SR a MZVEZ SR
Kontakt s financujúcimi bankami, príprava podmienok zvýhodnenia
Schválenie predbežných podmienok MF SR
Vystavenie ponuky poistenie/financovania+ podmienok zvýhodnenia
Predbežná akceptácia zo strany zahraničného partnera
Detailné posúdenie rozvojového aspektu + konzultácia s relevantnými
inštitúciami (medzirezortná pracovná skupina)

8. Žiadosť o poistenie a financovanie
9. Žiadosť o zvýhodnenie (financujúca banka a EXIMBANKA SR)
Realizácia
projektu

10. Prerokovanie podmienok zvýhodnenia – MF SR a MZVEZ SR
11. Oficiálny list – podmienky zvýhodnenia
12. Finálne schválenie poistenia a financovania
13. Príprava zmluvnej dokumentácie
14. Realizácia projektu
15. Monitoring a hodnotenie výsledkov projektu
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