Úver na zmiernenie dopadov COVID-19 na mikro, malé a stredné
podniky zabezpečený portfóliovou zárukou SIH/NDF II.

Základná informácia
Úvery na zmiernenie dopadov COVID-19 na mikro, malé a stredné podniky zabezpečené portfóliovou zárukou SIH/NDF II. sú určené
pre mikro, malé a stredné podniky a slúžia na podporu investičných projektov a predovšetkým sprístupnenie nevyhnutného
prevádzkového kapitálu na odvrátenie bezprostredných dopadov krízy na fungovanie podnikov v dôsledku vynúteného útlmu ich
činností a výpadku ich príjmov
Maximálna výška úveru na jeden projekt alebo úverov pre jedného žiadateľa je 1,180 mil. EUR. Minimálna splatnosť úveru je 3 roky
a maximálna splatnosť úveru je 4 roky. Splatnosť úveru je vrátane odkladu splátok istiny a úrokov na 1 rok.
Úver je poskytovaný bez požiadaviek na zabezpečenie a s minimálnou úrokovou sadzbou oproti bežnému úveru.

Podmienky financovania
V apríli 2020 uzatvorila Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP alebo Slovenská sporiteľňa) Dohodu o záručnom nástroji SIH antikorona
záruka s National Development Fund II., a. s. (NDF II.) na realizáciu Záručného nástroja na zmiernenie obmedzení spôsobených
chorobou COVID-19 zameraného na uľahčenie prístupu k úverom pre mikro, malé a stredné podniky na Slovensku prostredníctvom
zvýhodnených podmienok financovania - bez požiadaviek na zabezpečenie vďaka krytiu úverového rizika zo strany SIH/NDF II. až do
výšky 80 % a s minimálnou úrokovou sadzbou zníženou o úrokovú dotáciu až do výšky 4 % p.a. zo strany SIH/NDF II.
Program je podporený z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) financovaného z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov (EŠIF) - Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (SR).
NDF II. je investičný fond, cez ktorý sa na Slovensku implementujú finančné nástroje z EŠIF v programovacom období 2014-2020.
NDF II. je v správe Slovak Investment Holding, a. s. (SIH), dcérskej spoločnosti Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (SZRB).
Finančné nástroje implementované cez NDF II. majú návratnú formu - patria medzi ne záručné schémy, úverové programy a investície
do vlastného imania. Cieľom NDF II. je zlepšiť prístup k financovaniu v oblasti dopravnej infraštruktúry, energetickej efektívnosti,
odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomicky a malých a stredných podnikov. Investície NDF II. sa implementujú prostredníctvom
finančných sprostredkovateľov alebo priamo na úrovni konečných prijímateľov.
Oprávnené subjekty:
Malé alebo stredné podniky (MSP) v zmysle definície MSP podľa Odporúčania EK 2003/361, ktoré vznikli v zmysle právneho poriadku
SR a podnikajú na území SR (kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako
250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR)

Zároveň musí platiť:
- nejde o podnik v ťažkostiach - podniky v ťažkostiach sú definované v usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a
reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02 - Ú. v. EÚC 244, 1.10.2004, str. 2.) (podnik v ťažkostiach je v zmysle
uvedeného usmernenia definovaný tak, že „tento nie je schopný, či už prostredníctvom svojich vlastných zdrojov, alebo pomocou
finančných prostriedkov, ktoré je schopný získať od svojich vlastníkov/akcionárov alebo veriteľov, zamedziť stratám, ktoré by ho bez
vonkajšej intervencie verejných orgánov takmer s určitosťou odsúdili na vylúčenie z obchodnej činnosti v krátkodobom alebo
strednodobom horizonte“)
- klient nemá podstatné zameranie na jedno alebo viaceré odvetvia podliehajúce obmedzeniam (zoznam uvedený nižšie pod „Vylúčené
sú projekty s nasledovným zameraním:“) (podľa interných pravidiel SLSP a na základe vlastného uváženia, okrem iného na základe
primeraného významu tohto odvetvia pre príjmy, obrat alebo klientsku základňu príslušného klienta)
- klient nie je aktívny v žiadnom vylúčenom odvetví (zoznam uvedený nižšie pod „Vylúčení sú žiadatelia podnikajúci v nasledovných
odvetviach:“)
- klient nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jeho profesionálneho správania, ktorý by mohol ovplyvniť jeho
schopnosť vykonávať jeho podnikateľskú činnosť
- klient nebol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie
poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie (EÚ)
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- klient sa nedopustil skresľovania informácií požadovaných pre účely poskytnutia úveru zabezpečeného portfóliovou zárukou NDF II.
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
- klient nie je vedený v centrálnej databáze vylúčených subjektov, ktorú zriadila a vedie Európska komisia (EK) na základe nariadenia
(ES, Euratom) č. 1302/2008
- klientovi nebola poskytnutá pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo
súvisiaca s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkou distribučnej siete alebo s inými bežnými výdavkami spojenými s
vývoznou činnosťou
- klientovi nebola poskytnutá pomoc podmienená použitím domáceho tovaru namiesto dovezeného tovaru
- klient nesmie byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia EK, ktorým bola
poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
- klient nesmel počas obdobia 5 rokov pred poskytnutím úveru na zmiernenie dopadov COVID-19 na malé a stredné podniky porušiť
žiaden zákon SR zakazujúci nelegálne zamestnávanie cudzincov
- klient je registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS, ak sa na príslušného klienta
Zákon o RPVS vzťahuje

Vylúčení sú žiadatelia podnikajúci v nasledovných odvetviach:
- rybolov a akvakultúra ako je stanovené v Nariadení Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, str. 22)
- prvovýroba poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
- spracovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe 1 Zmluvy o fungovaní EÚ ak je výška pomoci stanovená
na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom alebo
ak je pomoc podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom
- vývoz do tretích krajín alebo členských štátov EÚ ak pomoc priamo súvisí s vývozom a/alebo zriadením/prevádzkovaním distribučnej
siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou
- prípady, kde je pomoc podmienená uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými
- uhoľný sektor v zmysle Nariadenia (ES) č. 1407/2002
- cestná nákladná doprava ak je pomoc určená na obstaranie vozidiel cestnej nákladnej dopravy
Oprávnené projekty:
- nákup hmotných a nehmotných aktív
- prevádzkový kapitál potrebný na rozvoj a súvisiaci s nákupom hmotných a nehmotných aktív
- prevádzkový kapitál potrebný na rozvoj bez nutnej súvislosti s nákupom hmotných a nehmotných aktív
- prevádzkový kapitál na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných
opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.)
- prevádzkový kapitál na podporu podniku s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku
pričom úver musí súvisieť s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest.

Vylúčené sú projekty s nasledovným zameraním:
- odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární
- investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES
- investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné
na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie
- nelegálne ekonomické aktivity (akákoľvek produkcia, obchodná činnosť alebo iná aktivita, ktorá je ilegálna podľa zákonov alebo
nariadení platných pre príslušnú oblasť; klonovanie ľudí pre účely reprodukcie je hodnotené ako nelegálna ekonomická aktivita)
- produkcia a predaj tabakových výrobkov a liehovinových destilátov a príbuzných produktov
- financovanie výroby a predaja zbraní a munície všetkých druhov
- kasína a im podobné zariadenia
- výskum a vývoj alebo technické zlepšovanie súvisiace s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na: (i) podporu
akejkoľvek z aktivít zahrnutých do nepodporovaných sektorov uvedených v predchádzajúcich bodoch; (ii) internetový gambling a
online kasína; (iii) pornografiu; alebo ktoré slúžia na umožnenie ilegálneho: (i) prístupu do elektronických databáz; (ii) sťahovania
elektronických dát, poskytnutia podpory pre financovanie výskumu, vývoja; alebo ktoré sú urćené na technické zhodnotenie v
súvislosti s: (i) klonovaním ľudí pre výskumné alebo terapeutické účely alebo (ii) geneticky modifikovanými organizmami
- projekty, ku ktorým bola využitá pomoc z niektorého z Operačných programov v rámci EŠIF iného než OP VaI, pomoc z ktorého
predstavuje zároveň jedinú využitú pomoc z programu financovaného EÚ
- čisté finančné a čisté realitné aktivity realizované ako finančné investičné akcie s cieľom zisku z predaja, prenájmu a pod.

Vylúčené sú nasledovné typy výdavkov:
- úroky z dlhov
- výdavky na kúpu nezastavaného alebo zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na
dotknutú investičnú akciu, pričom v prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých
súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %
- vratná DPH
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- refinancovanie a/alebo reštrukturalizácia existujúceho úveru/lízingu
- mezanínové úvery, podriadený dlh alebo „quasi-equity“
Výška úveru:
Maximálna výška úveru na jeden projekt alebo úverov pre jedného žiadateľa je 1,180 mil. EUR
Splatnosť úveru:
- minimálna splatnosť úveru je 3 roky (vrátane odkladu splátok istiny a úrokov)
- maximálna splatnosť úveru je 4 roky (vrátane odkladu splátok istiny a úrokov)
Úver na zmiernenie dopadov COVID-19 na mikro, malé a stredné podniky zabezpečený portfóliovou zárukou SIH/NDF
II. nie je možné poskytnúť, ak sa na uvedený projekt čerpala iná finančná pomoc z EÚ.
Zvýhodnené podmienky financovania:
- bez požiadaviek na zabezpečenie (SIH/NDF II. poskytuje zabezpečenie úveru až do výšky 80 %)
- minimálna úroková sadzba oproti bežnému úveru (vďaka zabezpečeniu úveru zo strany SIH/NDF II. a poskytnutej úrokovej
dotácie až do výšky 4 % p.a)
Nárok na pridelenie úrokovej dotácie vzniká po 1 roku odkladu splátok istiny a úrokov za predpokladu splnenia podmienok:
- klient v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti
predošlému stavu
- v prípade, že klient mal v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných
odvodoch, vďaka poskytnutému úveru takéto záväzky uhradí

Program SIH antikorona záruka predstavuje program pomoci pre mikro, malé a stredné podniky na zmiernenie dopadov COVID-19
poskytovanej formou záruk na úveroch a úrokovej dotácie. Program predstavuje schému pomoci de minimis so zdrojovým krytím z
EŠIF - EFRR a štátneho rozpočtu SR z OP II.
Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka.
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