
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK EXPANZE 

 

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné (bezúročné) úvěry na 

financování projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty musí být spolufinancovány 

komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky 

(ČMZRB). 

 

Alokace výzvy: 2,2 mld. Kč 

Příjem žádostí: 1. 6. 2017 – 31. 3. 2019 

Výše úvěru v %: až 45 / 35 % (malý / střední podnik) ze způsobilých výdajů 

Výše úvěru v Kč:  1 mil. – 45 mil. Kč 

Doba splatnosti: až 7 let s možností odkladu splátek jistiny až 3,5 roku 

 

Oprávnění žadatelé: 

• Malé a střední podniky. 

 

Podporované aktivity: 

• Nákup nových strojů a zařízení. 

• Investice do technologických postupů, programů, licencí a software. 

• Pořízení či rekonstrukce staveb, určených k podnikatelské činnosti. 

 

Způsobilé výdaje zvýhodněného úvěru: 

• Pořízení strojů a zařízení. 

• Pořízení a rekonstrukce staveb, zastavěných pozemků. 

• Dlouhodobý nehmotný majetek. 

• Daň z nabytí nemovitých věcí. 

 

Finanční příspěvek: 

• ČMZRB poskytuje v rámci projektu také finanční příspěvek na úroky z úvěru partnera ve výši: 

o až 10 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 1,5 mil. Kč (zvl. podporované aktivity), 

o až 8 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 1 mil. Kč (podporované regiony), 

o až 6 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 0,5 mil. Kč (ostatní regiony). 

 

Podmínky programu: 

• Cílovým územím je celá Česká republika, mimo území hl. m. Prahy. 

• Cílem projektu není dosažení úspor energie. 

• Financování projektu dalším bankovním úvěrem poskytnutým spolupracujícím partnerem, 

který má s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci ve výši minimálně 20 % způsobilých 

výdajů projektu. 

• U projektů určených na nemovitosti je možné splácení úvěru prodloužit až na 10 let. 

• Výstupy projektu musí předpokládat navýšení tržeb ve výši 5 %. 

• Projekt musí být realizován v podporovaných ekonomických činnostech CZ-NACE. 

• Za zvláštní podporované aktivity pro účely posuzování míry finančního příspěvku na úroky 

z úvěru partnera se považuji: zavedení / rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní 

využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem. 


