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Podnikatelé v malých obcích dostanou zvýhodněné úvěry,
Ministerstvo zemědělství tak chce podpořit život na venkově
Vláda dnes schválila návrh Ministerstva zemědělství, který má malým a středním
podnikatelům ve znevýhodněných venkovských oblastech umožnit čerpat zvýhodněné
úvěry až do výše 3 milionů korun nebo proplatit část úroků z komerčních úvěrů. Cílem
je podpořit život v odlehlých obcích a zastavit jejich vylidňování.
„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a střední podnikatele, kteří na vesnicích hrají
naprosto klíčovou roli. Tvoří totiž základní infrastrukturu a obslužnost venkova, ať už jde
o malé obchody, řemesla nebo střední firmy zaměstnávající místní lidi,“ řekl ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Plánovaná podpora má mít dvě různé formy, poskytována bude prostřednictvím
Českomoravské záruční a rozvojové banky. První je možnost získat až třímilionový
zvýhodněný úvěr, případně finanční příspěvek až do výše 15 tisíc Euro v režimu de minimis.
Doba splatnosti úvěru bude 7 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců.
Druhá forma podpory spočívá v úhradě části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše
4 procent z jistiny úvěru. V případě nemovitého majetku nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů
korun, u ostatního majetku pak 5 milionů.
Finální podobu podpory znevýhodněných oblastí vypracuje společně Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Finance má
poskytnout stát prostřednictvím zmíněných resortů, předpokládá se i možnost
spolufinancování z rozpočtů krajů.
Podpora má být určena malým a středním podnikatelům ve znevýhodněných obcích, určených
dle metodiky rozvojového potenciálu obcí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jde o obce
v okrajových oblastech s klesajícím počtem obyvatel. Dle metodiky MMR jsou to obce, kde je
nízký počet podnikatelských subjektů, trpí vysokou nezaměstnaností, odvody na daních jsou
v lokalitě nízké (tamní obyvatelé mají nízké mzdy) a podobně.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz

