
Úvěrová podpora EU – jak pomůže i malé a střední firmě?   

 
Jsou výhodnější dotace, nebo je lepší si vzít na rozvoj vašeho podnikání úvěr? A jaké nové možnosti 

úvěrové podpory poskytuje Evropská investiční banka? Jakou roli v tom hrají české banky?  

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář, 

jehož cílem je poskytnout na tyto otázky odpovědi a seznámit vás s novinkami ve finančních nástrojích, 

vhodných zejména pro malé a střední podniky. Prezentovány budou i konkrétní příklady financování 

projektů.  
 

Datum:  středa 17. 4. 2019  
Místo konání: Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4 

Program 

 9.00 – 9.30   Registrace 

 9.30 – 9.45 Přivítání účastníků, služby Enterprise Europe Network 

 Marie Pavlů, EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky 

 9.45 – 10.45 Prostor pro využití návratných finančních nástrojů s podporou rozpočtu EU  

 Petr Zahradník, poradce, Hospodářská komora ČR, člen EHSV 

10.45 – 11.00   Přestávka na kávu 

11.00 – 11.45 Rozpočet EU pro roky 2021-27 a investiční priority České republiky 

 Zdeněk Čech, Zastoupení EK v ČR 

11.45 – 12.30 Využití úvěrových nástrojů ČMZRB v praxi - nové programy pro MSP  

Michal Pluta, Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 

12.30 – 13.00 Možnosti prověřování obchodních partnerů v zahraničí  

 Petr Krejčí, Business Development Manager,  BISNODE 

13.00 – 13.30  Příklady konkrétních projektů financovaných z úvěrů poskytnutých z programů 

EIB v ČR  

  Diskuse 

13.30 – 14.00  Občerstvení 

14.00 – 15.00  Osobní konzultace 

 

Účast na semináři je zdarma. 

Pro přihlášení využijte tento odkaz nebo kontakt níže.  

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 831241a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Kontakt:  Uranchimeg Natsagdorj, tel.: 225 855 313, e-mail: uranchimeg.natsagdorj@crr.cz,  
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky,  
U Nákladového nádraží  3144/4, 130 00 Praha 3  

 
www.crr.cz/een 
www.een.cz 
een.ec.europa.eu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUYDN_6JPNZTofOTfbk3lmbGkhBwzmhcOykD13K6ItsZMW3Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:uranchimeg.natsagdorj@crr.cz
http://www.crr.cz/een


 

Přihláška 

Úvěrová podpora EU – jak pomůže i malé a střední firmě?   

17. 4. 2019 

Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4 

 
Firma: ___________________________________________________________________________  

Adresa: __________________________________________________________________________  

Webové stránky:  

Kontaktní osoba (pracovní pozice): ____________________________________________________  

E-mail: ____________________________________ Tel.: __________________________________   

Činnost firmy (detailní popis):  

Registrační poplatky: účast zdarma  

Datum a podpis:  

_________________________________________________________________________________  

Prosím, zašlete vyplněný formulář na e-mailovou adresu: uranchimeg.natsagdorj@crr.cz.  

Děkujeme za Vaši registraci. O detailech Vás budeme průběžně informovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.crr.cz/een 
www.een.cz 
een.ec.europa.eu 

http://www.crr.cz/een

