
Využitie špeciálnych a záručných 
programov pri financovaní firiem a 

samospráv 



1.
Úloha záručných 
schém

2.
Využitie záručných 
schém pri 
financovaní firiem 
a samospráv 

3.
Prínosy 
a obmedzenia 



Úlohou záručných 
a finančných programov 
je zjednodušiť prístup 
podnikateľov, firiem  a 
samospráv 
k finančným zdrojom 
na ich rozvoj.

Programy sú poskytované z prostriedkov 
EÚ prostredníctvom európskych 
finančných inštitúcií vo forme záručných 
programov, alebo finančných programov. 

Finančné inštitúcie: EIB, EBRD, EIF, CEB ...

Sprostredkovatelia úverov sú obvykle 
banky, alebo iné finančné inštitúcie ako 
napr. lízingové spoločnosti.



Najčastejšia forma podpory sú záruky v prospech 
poskytovateľov úverov (bánk)

Poskytnutie 
lacnejších zdrojov 
financovania

Portfóliové 
záruky

Priame 
záruky 

Grantov
á 
zložka 



Programy sú určené hlavne pre firmy a/alebo 
oblasti, ktorých rozvoj chce EÚ podporovať

Cieľové skupiny:

Začínajúci podnikatelia

Malé a stredné podniky 

Verejný a neziskový sektor

Účel (oblasť) financovania:

Založenie podniku

Rozvoj podniku

Investície do výskum, vývoja, inovácií

Eliminácia následkov COVID 19

Energetické úspory



.

Nižšia úroková 
sadzba 

Nižšie nároky na 
zabezpečenie 

Financovanie 
rizikovejšieho 

segmentu, 
rizikovejších 

projektov  

Dĺžka 
financovania

Grantová 
zložka

Účelom schém je zjednodušiť prístup ku kapitálu 
poskytnutím výhodných podmienok



Návratný zdroj 
financovania

De minimis
(štátna pomoc)  

Kontrola 
účelovosti 

Administrácia 
úveru/programu 
(hodnotiace správy) 

Poplatky

Pri využití programu je potrebné počítať aj 
s osobitnými  povinnosťami 



SLSP má vo svojom portfóliu niekoľko programov 
pre rôzne skupiny prijímateľov 

EIF

EaSI úver pre začínajúcich a 
micro podnikateľov 

SIH

Úver na podporu vedy, 
výskumu a inovácií pre SME

SIH 

Úver na zlepšenie 
energetickej hospodárnosti 
bytových domov

SIH 1

Úver na zmiernenie 
následkov COVID 19 pre 
micro a SME  

EGF

Úver na zmiernenie 
následkov COVID 19 pre 
micro a SME

CEB

Úverový program na 
podporu SME a subjektov 
z ver. a nezisk. sektora 
(udržanie prac. miest, zlepšenie podmienok života 
v mestách a vidieku, ochrana životného prostredia)



V blízkej budúcnosti očakávame nové programy 
spojené najmä s udržateľnosťou

• Konkurencieschopnosť SME
• Udržateľnosť
• Inovácie a digitalizácia
• Kultúra a kreatívny priemysel
• Mikrofinancovanie a sociálne 

podnikanie 


