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Je Vaše podnikání negativně omezeno v důsledku výskytu koronaviru nebo
souvisejících preventivních opatření?
Právě pro Vás je pak určen podpůrný úvěrový program COVID II, který vypsalo Ministerstvo průmyslu a
obchodu. Příjem žádostí do úvěrového programu začíná již 2. dubna 2020. Rádi Vám pomůžeme s jejich
expresním zpracováním!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo další podpůrný úvěrový program COVID II určený na podporu
podnikatelů a eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ. Program umožní živnostníkům,
jakož i malým a středním podnikatelům přístup k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické
aktivity jsou negativně omezeny v důsledku výskytu koronaviru nebo souvisejících preventivních opatření.
Výhodou tohoto úvěrového programu je, že Českomoravská záruční a rozvojová banka bude bezplatně ručit za
úvěry u komerčních bank až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru s dobou ručení až 3 roky. Rovněž poskytne
finanční příspěvky na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč. Maximální výše zaručovaného úvěru může činit až 15
mil. Kč.
Z programu lze financovat náklady na mzdy a energie, platby nájemného, úhradu dodavatelsko-odběratelských
faktur, předfinancování pohledávek, či pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.
Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Proto není určen na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. Žádost nicméně
mohou podat i žadatelé se sídlem v Praze, a to pokud se financovaná provozovna nachází mimo území hlavního
města.
Příjem žádostí do úvěrového programu začíná 2. dubna 2020, kdy lze očekávat, že prostředky
z programu se vyčerpají bleskovou rychlostí. Proto všem klientům doporučujeme rychlou akci.
Nabízíme Vám právní pomoc a zastoupení při expresním zpracování podkladů a žádostí pro obdržení záruky od
ČMZRB na komerční úvěry poskytované v rámci programu COVID II za zvýhodněnou cenu 20.000 Kč plus 0,25
% z částky skutečně poskytnutého úvěrového rámce (bez DPH). Současně Vám rádi poskytneme právní pomoc
a zastoupení při zajištění komerčních úvěrů u příslušných bank; cenu těchto služeb sjednáváme individuálně
v závislosti na konkrétních okolnostech úvěrového případu.
V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s úvěrovým programem COVID II nás prosím neváhejte kontaktovat.
Rádi Vám pomůžeme s přípravou nezbytných podkladů a podáním žádostí pro obdržení záruk, jakož i se
zajištěním samotných komerčních úvěrů u příslušných bank.
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