Úver so zárukou EaSI pre mikropodniky a začínajúcich podnikateľov
Financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci nástroja záruk zriadeného podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti
a sociálnej inovácie (EaSI).
Úver zabezpečený zárukou EaSI je určený pre mikropodniky a začínajúce podniky. Slúži na podporu
začatia alebo rozšírenia ich podnikania za zvýhodnených podmienok.

Podmienky financovania:
Oprávnené subjekty:
Mikropodniky, živnostníci a začínajúci podnikatelia, ktorí sú registrovaní a podnikajú na území Slovenska,
zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 2
mil. eur, a to vrátane členov skupiny podnikov so spoločných zdrojom kontroly, do ktorej žiadateľ patrí (v
súlade s definíciou Mikropodniku podľa odporúčania Európskej komisie č. 96/280/EC, ktoré určuje kritériá pre
klasifikáciu malých a stredných podnikov).
Účel financovania:
Financovanie prevádzkových potrieb a investícií formou splátkového úveru súvisiacich so založením alebo
rozvojom podnikania.
Zvýhodnené podmienky financovania:
Znížené požiadavky na zabezpečenie úveru:
• záruka EIF (EaSI),
• v prípade mikropodnikov (právnických osôb): pristúpenie k záväzku.
Znížená úroková sadzba:
• zvýhodnená od 1,55 % p. a. až do 3,3 % p. a. oproti štandardnej úrokovej sadzbe.
Splatnosť úveru:
Minimálna splatnosť úveru je 3 mesiace, maximálna 7 rokov od podpisu úverovej zmluvy.
Splácanie rovnomernými mesačnými splátkami v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom s možnosťou
odkladu splátok istiny na 6 mesiacov.
Výška úveru:
Minimálna výška jedného úveru je 1 000 eur, maximálna 25 000 eur.
Poplatky:
V zmysle platného Sadzobníka Slovenskej sporiteľne. Bez poplatku za vystavenie záruky EaSI.
Vylúčenia z financovania:
Vylúčený je žiadateľ o úver, ktorý má podstatné zameranie na jednu alebo viacej vylúčených sektorov
financovania pre EaSI záruku:
(i) nelegálne ekonomické aktivity - všetky výrobné, obchodné alebo ostatné aktivity, ktoré sú súčasťou
ekonomických aktivít žiadateľa, ktoré sú nelegálne na základe platných zákonov Slovenskej republiky
pre ktorúkoľvek z týchto aktivít. Klonovanie ľudí za účelom reprodukcie je považované tiež za
nelegálnu ekonomickú aktivitu;
(ii) tabak a destilované alkoholické nápoje: výroba a obchod s tabakom a destilovanými alkoholickými
nápojmi a súvisiacimi výrobkami;
(iii) výroba a obchod so zbraňami a strelivom: financovanie výroby a obchodovania so zbraňami a
strelivom akéhokoľvek druhu. Toto obmedzenie sa neuplatňuje, ak tieto aktivity sú súčasťou
explicitných politík Európskej únie alebo ich doplnkom.
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(iv) kasína a podobné podniky;
(v) obmedzenia v IT sektore: výskumné, vývojové alebo technické aplikácie týkajúce sa elektronických
dátových programov alebo riešení, zameraných na:
a) podporu akejkoľvek činnosti zahrnutej do obmedzených sektorov uvedených vyššie;
b) hazardné hry na internete a online kasína;
c) pornografia,
alebo ktoré sú určené na to, aby umožnili nezákonne
a) vstúpiť do elektronických dátových sietí a/alebo
b) stiahnuť/získať elektronické údaje/dáta.
(vi) financovanie výskumu/vývoja v oblasti prírodných vied a medicíny týkajucich sa:
a) klonovania ľudí na výskumné alebo terapeutické účely a
b) geneticky modifikovaných organizmov ("GMO").
(vii) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti:
a) ťažba, spracovanie, preprava a skladovanie uhlia;
b) prieskum a ťažba ropy, rafinácia, preprava, distribúcia a skladovanie;
c) prieskum a ťažba zemného plynu, skvapalňovanie, opätovné splyňovanie, preprava, distribúcia a
skladovanie;
d) výroba elektrickej energie prekračujúca emisný štandard (t. j. 250 gramov CO2 na kWh
elektrickej energie) uplatniteľná na elektrárne a kogeneračné zariadenia na fosílne palivá,
geotermálne a vodné elektrárne s veľkými zásobníkmi.
(viii) odvetvia energeticky náročné a/alebo odvetvia produkujúce vysoký obsah CO2 (nomenklatúra
NACE):
a) výroba ostatných základných organických chemikálií (NACE 20.14);
b) výroba ostatných základných anorganických chemikálií (NACE 20.13);
c) výroba hnojív a zlúčenín dusíka (NACE 20.15);
d) výroba plastov v primárnych formách (NACE 20.16);
e) výroba cementu, vápna a sadry (NACE 23.51);
f) výroba surového železa, ocele a ferozliatin (NACE 24.10);
g) výroba oceľových rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele (NACE 24.20);
h) ťahanie tyčí za studena (NACE 24.31);
i) valcovanie úzkeho pásu za studena (NACE 24.32);
j) tvarovanie alebo skladanie za studena (NACE 24.33);
k) ťahanie drôtu za studena (NACE 24.34);
l) výroba hliníka (NACE 24.42);
m) výroba konvenčne poháňaných lietadiel a súvisiacich strojov - čiastkové činnosti obsiahnuté
v (NACE 30.30) výroba lietadiel, kozmických lodí a podobných zariadení;
n) konvenčne poháňaná osobná letecká doprava (podskupiny (NACE 51.10);
o) konvenčne poháňaná nákladná letecká doprava (podskupiny NACE 51.21);
p) servisné činnosti / služby súvisiace s konvenčne poháňanou leteckou dopravou (podskupiny
NACE 52.23).
(ix) finančný leasing.
Vylúčeným je tiež žiadateľ o úver, ktorý je v situácii, ktorá je pre účely podmienok EaSI záruky považovaná
za Vylúčenú situáciu.
„Vylúčená situácia“ predstavuje niektorú z nasledujúcich situácií, a to ak žiadateľ:
(i) je v úpadku, alebo je platobne neschopný alebo v likvidácii, alebo jeho záležitosti spravuje likvidátor
alebo súd, alebo sa v tejto súvislosti nachádza v rokovaniach s veriteľmi, ktorých predmetom je
reštrukturalizácia žiadateľových dlhov, má pozastavené obchodné činnosti alebo uzatvoril s veriteľmi
dohodu, ktorej účelom je odloženie výkonu veriteľských práv (potvrdená príslušným súdom, ak to
vyžaduje príslušné právo), alebo je žiadateľ v obdobnej situácii, ktorá vyplýva z obdobného postupu
stanoveného vo vnútroštátnych právnych predpisoch;
(ii) za posledných päť (5) rokov bol právoplatne odsúdený alebo bolo voči nemu vydané právoplatné
rozhodnutie z dôvodu porušenia povinností žiadateľa týkajúcich sa platenia daní alebo príspevkov na
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sociálne zabezpečenie v súlade s platnými právnymi predpismi a ak tieto záväzky zostávajú
neuhradené, pokiaľ nie je uzavretá záväzná dohoda o ich platbe;
(iii) za posledných päť (5) rokov bol žiadateľ alebo akákoľvek osoba oprávnená žiadateľa zastupovať, za
žiadateľa rozhodovať alebo vykonávať nad ním kontrolu, právoplatne odsúdená alebo bolo voči nej
vydané právoplatné rozhodnutie z dôvodu závažného profesionálneho pochybenia spôsobeného
úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, ktoré je spôsobilé ovplyvniť schopnosť týchto osôb
implementovať záruku, a to z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
a) podvodné alebo nedbanlivostné skresľovanie informácií požadovaných na overenie neexistencie
dôvodov na vylúčenie alebo splnenie výberových kritérií alebo pre splnenie zmluvy;
b) uzatváranie dohôd s inými osobami s cieľom narušiť hospodársku súťaž;
c) pokus o neprimerané ovplyvnenie rozhodovacieho procesu verejného obstarávateľa počas
príslušného „postupu zadávania zákazky“, tak ako je tento pojem vymedzený v článku 2 nariadenia o
rozpočtových pravidlách;
d) pokus o získanie dôverných informácií, ktoré môžu žiadateľom poskytnúť nenáležité výhody v
príslušnom „postupe verejného obstarávania“, tak ako je tento pojem definovaný v článku 2
nariadenia o rozpočtových pravidlách;
(iv) za posledných päť (5) rokov bol žiadateľ alebo akákoľvek osoba oprávnená žiadateľa zastupovať, za
žiadateľa rozhodovať alebo vykonávať nad ním kontrolu právoplatne odsúdená za:
a) podvod;
b) korupciu;
c) účasť v zločineckej organizácii;
d) pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu;
e) teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami alebo podnecovanie
k týmto trestným činom, napomáhanie im alebo pokus o ich spáchanie;
f) detskú práca a iné formy obchodovania s ľuďmi.
(v) sa nachádza v publikovanom zozname vylúčených ekonomických subjektov alebo subjektov
podliehajúcich finančným sankciám v databáze Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
(EDES databáza), ktorá je dostupná na oficiálnej webovej stránke EÚ, ktorú zriadila a prevádzkuje
Európska komisia.
Vylúčeným z financovania je žiadateľ akokoľvek zapojený do aktivít, ktoré môžu samostatne alebo v spojení
s inými aktivitami spôsobiť spáchanie nasledovných činov:
(i)
podvod, korupcia, nátlak, nekalá praktika alebo obštrukcia;
(ii)
pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo daňové trestné činy, ako sú definované
v právnych predpisom zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí;
iii)
podvody a iné protiprávne konania proti finančným záujmom Európskej investičnej banky,
Európskeho investičného fondu a Európskej únie, ako sú definované v smernici o ochrane
finančných záujmov EÚ).
Žiadateľ o úver nemôže byť osobou voči ktorej sa uplatňujú medzinárodné sankcie, t.j. Sankcionovanou
osobou a svojimi aktivity žiadnym spôsobom neporušuje Sankcie vyhlásené voči Sankcionovaným osobám
Žiadateľ o úver nemôže finančné prostriedky z poskytnutého úveru použiť na financovanie neoprávnených
výdavkov:
A. výstavbu nových budov a väčšiu rekonštrukciu existujúcich budov (ktorá presahuje 25 % plochy
alebo 25 % hodnoty budovy bez pôdy), ak nie je v súlade s národnými energetickými normami
definovanými Smernicou o energetickej hospodárnosti budov (EPBD, 2018/844 / EU);
B. vykurovanie a/alebo chladenie (vrátane kombinovaného chladenia/výroby tepla a energie budov, ak
nie je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
i) investície týkajúce sa výroby tepla pomocou obnoviteľných palív alebo „oprávnenej kogenerácie“,
kde je „oprávnená kogenerácia“ definovaná ako:
a)
na základe 100 % obnoviteľnej energie, odpadového tepla alebo ich kombinácie; alebo
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ak je založená na <100 % obnoviteľnej energie a zostávajúca časť je spaľovaná na plyn
(nie je vhodné žiadne iné fosílne palivo): celková účinnosť presiahne 85 %, pričom
účinnosť sa počíta ako: (výroba tepla a elektriny) vydelená spotrebou plynného paliva;
ii) investície týkajúce sa malých a stredných kotlov na zemný plyn s kapacitou do 20 MWth, ktoré
spĺňajú minimálne kritériá energetickej účinnosti, definované ako kotly s hodnotením A v EÚ
(uplatniteľné na <400 kWh) alebo kotly s účinnosťou >90 %;
iii) investície zahŕňajúce obnovu alebo rozšírenie existujúcich sietí diaľkového vykurovania, ak
nedôjde k zvýšeniu emisií CO2 v dôsledku ročného spaľovania uhlia, rašeliny, ropy, plynu alebo
neekologického odpadu;
iv) investície zahŕňajúce nové siete diaľkového vykurovania alebo podstatné rozšírenie existujúcich
sietí diaľkového vykurovania, ak sieť využíva najmenej 50 % obnoviteľnej energie alebo 50 %
odpadového tepla alebo 75 % kogenerovaného tepla alebo 50 % kombinácie takejto energie a
tepla.
C. investície do výroby energie a/alebo tepla pomocou biomasy, ak nie sú splnené nasledovné
podmienky:
i) východisková surovina musí pochádzať z nekontaminovanej biomasy alebo biogénneho odpadu v
rámci EÚ alebo musí mať certifikáciu udržateľnosti pri získavaní z krajín mimo EÚ a nesmie
pozostávať z potravinárskych a kŕmnych plodín;
ii) lesné suroviny certifikované podľa medzinárodných noriem pre certifikáciu udržateľných lesov;
iii) nepoužívajú sa žiadne výrobky z palmového oleja ani suroviny z tropických lesov a/alebo
chránených lokalít;
D. projekty odsoľovania,
E. aktivity vykonávané v súvislosti s vylúčenými sektormi financovania pre EaSI záruku.
b)

Klienti a projekty financované s využitím Úveru so zárukou EaSI pre mikropodniky a začínajúcich
podnikateľov musia zároveň spĺňať podmienky financovania Slovenskou sporiteľňou, a. s.

Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) je
európsky finančný nástroj na podporu kvalitných a udržateľných
pracovných miest, ktorý zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu
ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha
zlepšovať pracovné podmienky. Realizáciou záruky EaSI poverila
Európska komisia Európsky investičný fond.
EIF je finančná inštitúcia Európskej únie, súčasť Skupiny Európskej investičnej banky (EIB), zameraná na rizikové financovanie pre malé
a stredné podniky. Rozvojom a ponúkaním cielených finančných produktov sprostredkovateľom ako sú banky, záručné a leasingové
spoločnosti, poskytovatelia mikro úverov a fondy súkromného kapitálu, EIF zlepšuje prístup malých a stredných podnikov k financiám.
Úlohou EIF je prispievať k napĺňaniu cieľov EÚ najmä v oblasti podnikania, rastu, inovácií, výskumu a vývoja, zamestnanosti a
regionálneho rozvoja. Slovenská sporiteľňa, a.s. spolupracuje s EIF od roku 2013.
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