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S rozšírenými možnosťami 
a zvýšenou garanciou



ČO JE INNOVFIN?

 úver so zárukou Európskeho investičného 
fondu (EIF) určený na financovanie 
inovatívnych spoločností a projektov, prípadne 
spoločností investujúcich do digitalizácie

 cieľom programu záruk InnovFin je zlepšiť 
prístup k financovaniu pre inovatívne malé  
a stredné podniky (SME) a teraz aj pre podniky 
so strednou kapitalizáciou (midcaps) až do 
3 000 zamestnancov a postihnuté krízou 
COVID-19

 InnovFin SME Guarantee je súčasťou 
rámcového programu EIB Group a EK pre 
výskum a inovácie Horizon 2020

PRE KOHO JE URČENÝ?

 malé a stredné podniky podľa definície 
Európskej komisie s počtom zamestnancov 
do 250 a ročným obratom do 50 mil. € alebo 
objemom aktív do 43 mil. €

 midcap spoločnosti s počtom zamestnancov  
až do 3 000

 podniky investujúce do výroby alebo vývoja 
inovatívnych produktov, procesov alebo 
služieb a digitalizácie

 rýchlo rastúce podniky

 podniky, ktoré majú významný inovačný  
potenciál a ktoré investujú do výskumu, 
inovácií a digitalizácie spĺňajúc aspoň jedno  
z definovaných kritérií



FORMA FINANCOVANIA

 nové úvery do výšky 7,5 mil. €

 možnosť refinancovania existujúceho InnovFin 
úveru za stanovených podmienok

 mena úveru: EUR

 splatnosť úveru je štandardne od 1 do  
10 rokov

 Bridge finance – prevádzkové financovanie  
so splatnosťou iba 6 mesiacov

 financovanie prevádzkových alebo 
investičných potrieb inovatívnych podnikov

 financovanie obchodných prevodov  
(business transfer)

 splácanie úveru prebieha podľa termínov 
dohodnutých v úverovej zmluve

VÝHODY
 komplexné financovanie prevádzky  
a investícií

 úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ 

 zvýšená garancia EIF pre prevádzkové 
financovanie

 predĺžená splatnosť (pre revolvingové 
transakcie až do 6 rokov)

 výhodnejšie cenové podmienky ako  
pri štandardných úveroch



www.csob.sk 0850 111 777

Viac o podpore financovania EÚ:

https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/uvery-
eu#Program-InnovFin

http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/index_sk.htm

Poskytnutie finančných prostriedkov na základe 
tejto Zmluvy je podporené prostredníctvom 
InnovFin SME Guarantee Facility s finančným 
krytím Európskej únie v rámci programu Horizon 
2020 Financial Instruments a Európskeho fondu pre 
strategické investície („EFSI“) založených v súlade 
s Investičným plánom pre Európu. Cieľom EFSI je 
pomáhať podporovať financovanie a implementáciu 
produktívneho investovania v Európskej únii  
a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.


