
VÝHODY KOMBINOVANÉ PODPORY 

• Půjčkou je možné pokrýt 35–75 % celkových způsobilých výdajů, dotaci lze čerpat až do 
výše 25 % celkových způsobilých výdajů.

• Půjčka je po dobu realizace projektu a čerpání půjčky bezúročná (bez ohledu na typ 
projektu a charakter žadatele).

• Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána od 1. 4. následujícího 
roku po ukončení čerpání půjčky.

• Úroková sazba je fixní po celou dobu splatnosti (až 10 let).

• Automatický odklad 1. splátky jistiny až k 31. 3. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky.

• Automatický odklad 1. splátky úroků až k 15. 7. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky.

• Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN).

• Kombinace půjčky (až 75 %) a dotace SFŽP ČR (max. 25 %) pokryje 100 % způsobilých 
výdajů projektu, resp. do výše limitu pro veřejnou podporu.

• Neplatíte žádné poplatky za uzavření smlouvy, odklad splatnosti jistiny ani za její předčas-
né splacení.

S konkrétními dotazy k půjčkám a financování projektů se obracejte na: 
Ing. Miloš Rybička, tel.: 267 994 334, e-mail: milos.rybicka@sfzp.cz
Ing. Jana Filipová, tel.: 267 994 304, e-mail: jana.filipova@sfzp.cz

Kombinace půjčky z EU fondů s dotací SFŽP ČR a její výhody

Kombinace dotace od Státního fondu životního prostředí ČR s půjčkou z EU fondů patří 
mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN) a je alternativou ke standardním dotacím. SFŽP ČR 
poskytuje tuto kombinovanou formu podpory na snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci 
provozů, které představují ekologické riziko pro životní prostředí. 



NA CO LZE KOMBINOVANOU PODPORU ZÍSKAT

• Rekonstrukci nebo pořízení technologií k eliminaci environmentálních rizik (zabránění 
úniku nebezpečných látek apod.).

• Rekonstrukci nebo výstavbu zařízení za účelem snížení:
 – zápachu vznikajícího průmyslovou činností, případně dalších emisí znečišťujících látek 

do ovzduší, 
 – znečištění průmyslových odpadních vod (výstavba nebo rekonstrukce průmyslových ČOV), 
 – hluku vznikajícího průmyslovou činností.

• Pořízení přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí vznikajících průmyslovou činností.

S konkrétními dotazy ke způsobilosti výdajů, veřejné podpoře, realizaci a udržitelnosti  
projektů se obracejte na:
Ing. Bohdan Polak, tel.: 267 994 552, e-mail: bohdan.polak@sfzp.cz
Ing. Karel Kovařík, tel.: 267 994 524, e-mail: karel.kovarik@sfzp.cz

JAK O KOMBINOVANOU PODPORU ZAŽÁDAT

Žádost o půjčku i doplňkovou dotaci podáte elektronicky prostřednictvím elektronického formu- 
láře IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové stránky www.opzp.cz. Na nich najdete také 
kalkulačku, na které si spočítáte výši celkové veřejné podpory (kombinaci půjčky a dotace).

Pro více informací o výhodách kombinované podpory jděte na 
www.opzp.cz → Nabídka dotací → 1/2017 IFN výzva.

Příjem žádostí je prodloužen do 31. 12. 2020.

https://ifn-benefill.sfzp.cz/user/login.html
https://ifn-benefill.sfzp.cz/user/login.html
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=146

