Aktuálne možnosti financovania
malých a stredných podnikov
Aktuálne zmeny v podnikateľskom prostredí
s aspektom na zníženie podnikateľského rizika
odborný seminár
Piešťany, 2.12.2011
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Finančné zdroje

Financie

Návratné
(úvery, záruky, RK)

Nenávratné
(granty, stimuly)
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Podmienky financovania

Oprávnené výdavky
Monitorovanie
Čas platby
Sprievodné náklady
Právne prostredie
Výhoda pre
spoloč
čnosťť

Nenávratné zdroje

Návratné zdroje

(fondy EÚ/ ŠR)

(úvery, záruky, rozvojový kapitál)

obmedzené, zamerané na
určené majetkové aktíva
statické, orientované na
investíciu

široko definované, flexibilné
dynamické, orientované na
cash-flow

po realizácii investície

pred realizáciou investície

nie sú

trhová cena

verejné

súkromné

rentabilita

financovanie, cash
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Nenávratné finančné zdroje

zdroje
rozhodovanie
implementácia
hodnotenie
účasť

komunitárne
programy EÚ
rozpočet EÚ

štrukturálne
fondy EÚ
rozp. EÚ&SR

štátny
rozpoč
čet SR
rozpočet SR

EK

EK + SR

SR

EK, implement. riaď. orgány/ poskytovatelia/
agentúry
sprostr. orgány vykonávatelia p
EÚ/ externé
hodnotenie

SR/ externé
hodnotenie

SR

výzvy

výzvy

výzvy/ priame
príspevky

4

Komunitárne programy EÚ
• FP7: Siedmy rámcový program pre VVT
• CIP: Konkurencieschopnosť a inovácie
• ERDF: Regionálna spolupráca
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výskum a vývoj
implementácia

• prienik na trhy

• výroba

• spustenie prevádzky

• nasadenie technológií

• transfer technológií

• market replication

• pilotné projekty

• testy a prototypy

• vývoj technológií

• aplikovaný výskum

• základný výskum

Inovačný proces

distribúcia/
marketing
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FP7: Siedmy rámcový program
• FP7 je hlavný nástroj Európskeho spoločenstva na
financovanie
výskumu, vývoja technológií
a demonštračných aktivít
v Európe
• ERA (European
Research Area)
• obdobie 2007 - 2013
• rozpočet: 50,5 mld. EUR.
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Financovanie rámcových
programov
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FP7: štruktúra a rozpočet
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FP7 - informácie

cordis.europa.eu/fp7
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CIP: Nový rámcový program
pre inovácie
• Rámcový program pre
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)
• 20072007-2013 s rozpočtom 3,6 mld €
• témy:

konkurencieschopnosť
konkurencieschopnosť a MSP
podpora ekologických inováci
inov cií
ci
rozvoj konkurencieschopnej, inovatívnej
inovat vnej a prístupnej
pr stupnej
informač
informačnej spoloč
spoločnosti
propagovať energetickú
energetick efektívnos
efekt vnosť
vnosť a využ
využitie nových
a obnoviteľ
obnoviteľných zdrojov energie
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Eko-inovácie
• akýkoľvek druh inovácie, ktorá smeruje
k významnému a dokázateľnému pokroku
a dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja
prostredníctvom redukcie dopadov na životné
prostredie alebo dosiahnutím efektívnejšieho a
zodpovednejšieho využitia prírodných zdrojov,
vrátane energie
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CIP - informácie

ec.europa.eu/cip
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Financovanie
MSP - informácie
Finanč
čné prostriedky EÚ pre malé a stredné podniky
Informačné stránky EÚ
úverové financovanie:
http://www.access2finance.eu/
grantové financovanie:
http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support
/access-to-finance/
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Európska územná spolupráca
• 2007-2013
• bývalé INTERREG
• ciele:
rozvoj hospodárskych a sociálnych cezhraničných aktivít
vytváranie a rozvoj nadnárodnej spolupráce
zvyšovanie efektívnosti regionálnej politiky prostredníctvom
medziregionálnej spolupráce a propagácie, vytváranie sietí a
výmeny skúseností medzi regionálnymi a miestnymi
orgánmi.
• http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
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Cezhraničné programy
spolupráce (1)
• CZ, PL, AT, HU
• ciele:
podpora podnikania, cestovného ruchu,
kultúry a cezhraničného obchodu
zlepšenie spoločné riadenie
prírodných zdrojov
podpora väzieb medzi mestskými a vidieckymi oblasťami
zlepšenie prístupu k dopravnej a komunikačnej sieti
rozvoj spoločného využívania infraštruktúry
administratíva, zamestnanosť a rovnaké príležitosti práce
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Cezhraničné programy
spolupráce (2)
• Program cezhraničnej
spolupráce ENPI:
HU–SK–RO–UA 2007-13

• ciele:

- ekonomický a sociálny rozvoj
- zlepšenie kvality životného
prostredia
- zvýšenie efektívnosti na
hraniciach
- podpora spolupráce ľudia ľuďom
• www.huskroua-cbc.net
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Nadnárodné programy

• Central Europe
• South-East Europe
• ciele:

inovácie, najmä siete univerzít,
výskumných inštitúcií, MSP
životné prostredie, najmä vodné zdroje,
rieky, jazerá, more
dostupnosť, vrátane telekomunikácií,
najmä dokončenie siete
trvalo udržateľný rozvoj miest najmä
polycentrického rozvoja
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Medziregionálna spolupráca

• Celá EÚ
• INTERREG IVC
• Ciele:
inovácie a znalostná
ekonomika
životné prostredie
a prevencia rizík
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Kde získať informácie
• oficiálne webstránky programov
• Európska komisia
• informačné centrá
Enterprise Europe Network
Europe Direct
národné riadiace orgány

• infodesk / hepldesk
• informačné dni (Európsky týždeň MSP)
• poradenské organizácie a firmy
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Štrukturálne fondy
- štruktúra
Európska komisia

(peniaze zo zdrojov EÚ a príspevkov členských štátov)

Vláda SR
(štátny rozpočet – peniaze daňových poplatníkov)

Centrálny koordinač
čný orgán
(Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja)

Riadiace orgány
Operač
čné programy
(prioritné osi – opatrenia – výzvy)
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Financie zo ŠF
- spôsoby čerpania
• Ako priamy žiadateľ
Sledovanie výziev
Vypracovanie projektu
Predloženie potrebnej dokumentácie
Predloženie správy a post monitoring projektu

• Ako dodávateľ
Sledovanie výziev
Aktívne oslovenie a spolupráca s oprávneným žiadateľom
Vykonanie zákazky
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Štrukturálne fondy
- aktuálne výzvy
Operač
čný program Konkurencieschopnosťť a
hospodársky rast
• 1.1.1 – Podpora zavádzania inováci
inov cií
ci a technologických transferov s
relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
(marginalizovan
marginalizované
mske komunity).
marginalizovan rómske
komunity – výzva prebieha
• Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
• Opatrenie 1.1 - Inovácie
Inov cie a technologické
technologick transfery ( 2 výzvy – jedna
pre technológie a jedna pre veľtrhy a výstavy)
• Opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti
efekt vnosti na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
energetike
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Prehľad možností financovania
MSP – nenávratné zdroje
Nenávratné zdroje - 31 programov / opatrení
• štrukturálne fondy EÚ: 9 opatrení
• programy cezhraničnej spolupráce EÚ: 5 opatrení
• komunitárne programy EÚ: 7 opatrení
• Finančný mechanizmus EHP: 2 opatrenia
• Nórsky/ Švajčiarsky fin. mechanizmus: 2 opatrenia
• Agentúra na podporu výskumu a vývoja: 3 programy
• NARMSP: 1 program (Schéma podpory účasti MSP v 7.RP)
• finančné stimuly: 2 typy
Prehľad programov a iniciatív realizovaných v SR na podporu inovácií
v prostredí MSP – február 2011:
http://www.nadsme.sk/sk/content/informacne-materialy
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Národné programy
Schéma
Sch ma poradenstva a vzdelávania
vzdel vania pre malých a stredných
podnikateľ
podnikateľov
• realizácia: NARMSP prostredníctvom siete RPIC, CPK a inkubátorov
(PI/TI),
• podporované aktivity:
manažment, marketing,
finančné riadenie,
vypracovanie projektov/ zámerov,
dane, účtovníctvo
verejné obstarávanie, ochrana duševného vlastníctva,
elektronický obchod, právo, podnikanie v EÚ a ďalšie

• pomoc:

úhrada časti poplatku za poskytnuté poradenské a informačné služby
nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie (do výšky 80% opr.
nákladov)

• http://www.nadsme.sk
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Finančné stimuly (1)
Zákon č. 561/2007 Z.z. o investič
čnej pomoci a o zmene ...
(v znení novely č. 231/2011 s účinnosťou od 1. septembra 2011)
Výška investície (v mil. €)

Oblasť

okres s mierou nezamest.
nižšou než je priemerná
miera nezamestnanosti
na Slovensku

okres s mierou nezamest.
vyššou než je priemerná
miera nezamestnanosti
na Slovensku

okres s mierou nezamest. o viac
než 50% vyššou než je
priemerná miera nezamest. na
Slovensku

pred účinn.
novely

po účinnosti
novely

pred účinn.
novely

po účinnosti
novely

pred účinn.
novely

po účinnosti
novely

26,55

14

13,27

7,5

6,64

3,5

Cest. ruch

16,6

10

8,3

5,0

3,32

3,0

Technolog.
centrá

1,327

0,5

1,327

0,5

1,327

0,5

Centrá strat.
služieb

1,16

0,4

1,16

0,4

1,16

0,4

Priem. výroba
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Finančné stimuly (2)
Zákon č. 561/2007 Z.z. o investič
čnej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
(v znení novely č. 231/2011 s účinnosťou od 1. septembra 2011)
Výška minimálneho podielu nových výrobných a technologických zariadení (v %)

Oblasť

okres s mierou nezamest.
nižšou než je priemerná
miera nezamestnanosti
na Slovensku

okres s mierou nezamest.
vyššou než je priemerná
miera nezamestnanosti
na Slovensku

okres s mierou nezamest. o viac
než 50% vyššou než je
priemerná miera nezamest. na
Slovensku

pred
účinnosťou
novely

po účinnosti
novely

pred
účinnosťou
novely

po účinnosti
novely

pred
účinnosťou
novely

po účinnosti
novely

Priemyselná
výroba

60

60

60

50

60

40

Cestovný
ruch

40

40

40

20

40

20
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Príspevok na začatie podnikania
• § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
• poskytuje sa občanovi vedenému v evidencii uchádzačov o
zamestnanie (UoZ) úradu práce najmenej 3 mesiace
• Podmienky:

absolvovať prípravu na začatie vykonávania SZČ zabezpečenú ÚPSVaR,
predloženie podnikateľského zámeru s predpokladanými nákladmi na začatie
SZČ

•
•
•

povinnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej
dva roky po obdržaní príspevku
vypočíta sa ako % od celkovej ceny práce (CCP) v hospodárstve SR a od
priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese vykonávania SZČ
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhuprace/prispevky-pre-obcana/49-prispevok-na-samostatnu-zarobkovucinnost.html?page_id=13191
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Návratné finančné zdroje

Návratné zdroje

Úverové a
záruč
čné programy

Mikropôž
žič
čky

Rozvojový kapitál
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Prehľad možností financovania
MSP – návratné zdroje
Návratné zdroje - 16 fondov + 46 produktov
• NARMSP: 6 fondov RK
• Inovačný fond
• 9 súkromných VC fondov
• štátne peňažné ústavy (SZRB, Eximbanka): 7 produktov
• komerčné banky (10 inštitúcií): 35 produktov
• úverové linky EIB: 3 produkty
• úverové produkty EBOR (SLOVSEFF): 5 participujúcich bánk
Prehľad programov a iniciatív realizovaných v SR na podporu inovácií
v prostredí MSP – február 2011:

http://www.nadsme.sk/sk/content/informacne-materialy
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Finančné programy SZRB
Bankové
ruky – pre podnikateľov, ktorí nemajú dostatočné
Bankov záruky

zabezpečenie za úver, ale majú dobrý podnikateľský zámer, resp. sú pre
komerčné banky rizikovejší
- rýchle bankové záruky
- bankové záruky na úvery
- bankové záruky na obnovu bytového fondu

Úvery
very – priame úvery (financovanie investičných potrieb MSP), úvery pre

poľnohospodárov, obnova bytového fondu, úvery na podporu
environmentálnych a iných projektov, úvery s podporou EÚ, EIB
- úverovanie MSP, miest a obcí (od 6 500 €),
- mikroúvery – pre malých podnikateľov (3,3 – 50 tis. €)

splatnosť
splatnosť úveru: 10 rokov (mikroúver 5 rokov), možnosť financovania 100 %
investičných nákladov
úrokov
roková
rokov sadzba:
sadzba diferencovaná podľa miery zisteného rizika klienta
a obchodu
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Finančné programy
Eximbanky
Bankové produkty
-

Priame úvery (podpora vývozu, financ. investície v zahraničí, nákup a modernizácia
technológie, vývozné odberateľské úvery, zmenkové úvery na pohľadávky z vývozu),
Refinančné úvery na podporu vývozu,
Bankové záruky (neplatobné/ platobné bankové záruky),

Poistné produkty,
-

Poistenie krátkod. dodávateľ. úveru proti nezaplateniu/ komerčným/ polit. rizikám,
Poistenie stredno a dlhodobých dodávateľ. úverov proti politickým a komerč. rizikám,
Poistenie odberateľského úveru proti politickým a komerčným rizikám,
Poistenie výrobného rizika,
Poistenie úveru na financovanie výroby na vývoz,
Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí,
Poistenie potvrdeného neodvolateľného dokumentárneho akreditívu,
Poistenie bankovej záruky vystavenej v súvislosti s vývozným kontaktom
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Iniciatíva JEREMIE
na Slovensku
OP
OP Bratisl.
Bratisl.
Kraj
Kraj
(3.5
(3.5 m€)
m€)

riadiace orgány

SZRF, s.r.o.

OP
OP KaHR
KaHR
(67.1
(67.1 m€)
m€)

Holdingový fond JEREMIE
(100 m€)

(manažér EIF)
OP VaV/
OPBK

komerč
ční
sprostredkovatelia

OP
OP VaV
VaV
(29.4
(29.4 m€)
m€)

OP VaV

Nástroj
rizikového
kapitálu – BA
kraj

Nástroj
rizikového
kapitálu – mimo
BA kraja

13,5 m€

23,5 m€

MSP

MSP
MSP

OP KaHR

OP KaHR

Portfóliové
Záruky
38 m€

???
25 m€

MSP
MSP

MSP
MSP

MSP
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Mikropôžičkový program
NARMSP
• Žiadať môžu všetci podnikatelia registrovaní a sídliaci na území
SR spĺňajúci dané podmienky
• Výška úveru - 2.500 – 50.000€
• Doba splatnosti - od 6 mesiacov do 4 rokov
• Úroková miera - výška úrokovej sadzby je individuálna pre
každého žiadateľa a je stanovená ako súčet základnej sadzby a
marže
• So žiadosťťou o mikropôž
žič
čku súvisia nasledujúce poplatky:
Poplatok za prijatie, spracovanie a posúdenie žiadosti o úver – 35€
- 70€
Poplatok za poskytnutie úveru vo výške 1% z výšky skutočne
čerpaného úveru ako paušálnu náhradu nákladov spojených so
zariadením obchodnej záležitosti

34

Rozvojový kapitál (1)

• Priama investícia do základného imania
• Investor nadobúda podiel na imaní spoločnosti
(väčšinou minoritný)
• Investor sa zúčastňuje na základných rozhodnutiach
spoločnosti
• Investor dosiahne výnos len ak ho dosiahne aj tvorca
podnikateľského zámeru
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Rozvojový kapitál (2)
• Neformálny – podnikateľskí anjeli (Business
Angels)
Využívaný najmä v štartovej fáze a fáze
počiatočného rozvoja spoločnosti
Investície vo výške 20 000 – 250 000€

• Formálny – fondy rizikového kapitálu
Najčastejšie využívané v štádiách expanzie, alebo
tzv. dospelosti spoločnosti
Investície vo výške 1 – 5 mil. €
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Financovanie MSP
v r.2010
Financovanie z verejných zdrojov (spolu 347,6 mil. €)
záruky
11%

rozvojový kapitál
1,8%
granty ŠF
13,4%

granty ŠR
1,5%
inv. stimuly
3,1%

úvery
23%

služby
zamestnanosti
46,1%
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Prehľad financovania MSP
- úvery
Ukazovateľľ

Jednotka

2007

2008

2009

2010

Úvery podnikom spolu

mil. €

13 906

15 679

15 156

15 174

Úvery poskytnuté malým a
stredným podnikom (MSP)

mil. €

9 136

12 092

12 032

Krátkodobé úvery MSP

mil. €

4 609

4 797

4 981

Dlhodobé úvery MSP

mil. €

4 528

7 295

7 050

Vládne záruky pre MSP

mil. €

82

99

81

70

Úvery s vládnymi zárukami pre
MSP

mil. €

115

157

143

139

Priame vládne úvery pre MSP

mil. €

117

160

139

147
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Prehľad financovania MSP
- rozvojové financovanie

Investič
čné štádium

Jednotka

2007

2008

2009

2010

Seed

€

215 760

3 845 847

2 099 247

61 988

Start up

€

46 471

451 437

3 895 833

10 896 510

Development

€

6 771 559

3 693 587

8 370 533

459 500

Spolu

€

7 033 791

7 990 872

14 365 613

11 417 998
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Ďakujem za pozornosť
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