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Obsah prezentácie

1. Zmena filozofie EÚ pre programové 
obdobie 2007-2013

2. Legislatíva EU

3. Nástroje finančného inžinierstva (NFI)

4. Iniciatívy EU využívajúce NFI - „4 Js“

5. Záver
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1. Zmena filozofie EÚ pre programové 
obdobie 2007-2013

• V rámci programového obdobia 2007-2013 Európska 
komisia poskytla možnosť pre členské štáty EU 
implementovať časť z alokácie štrukturálnych fondov 
prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva 

• „NFI approach“ bol schválený z pohľadu efektivity 
čerpania štrukturálnych fondov a posilnený z dôvodu 
potreby čeliť súčasnej svetovej hospodárskej kríze



-4-

  Odbor medzinárodných vzťahovOdbor medzinárodných vzťahov

2. Legislatíva EU
 Nariadenie komisie (EC) 1083/2006, ktoré stanovuje všeobecné 

pravidlá pre implementáciu ERDF, ESF a KF, umožňuje členským 
štátom podľa článku 44 implementovať operačné programy 
prostredníctvom NFI vo forme:

a) zadania verejnej zákazky v súlade s uplatniteľným zákonom
o verejnom obstarávaní;

b) v iných prípadoch, ak dohoda nie je zmluvou o verejnej
zákazke na služby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
poskytnutím priameho finančného príspevku formou dotácie
finančnej inštitúcii bez výzvy na predloženie návrhov, ak je to v súlade s 
vnútroštátnym právom

c) Podpísaním a udelením kontraktu priamo EIB, alebo EIF
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2. Legislatíva EU
Dokumenty rady, ktoré bližšie určujú 
procesy spojené s implementáciou NFI sú:

Nariadenie 1828/2006 

o Týmto nariadením sa ustanovujú vykonávacie pravidlá 
nariadenia rady (EC)1083/2006

o Článok 43 ustanovuje všeobecné pravidlá pri 
implementácii NFI

o Článok 44 ustanovuje pravidlá pre holdingové fondy 
implementujúce zdroje operačných programov 

COCOF guidance notes
o Detailnejšie rozoberajú princípy nariadení 1083/2006 & 

1828/2006
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3. Nástroje finančného inžinierstva (NFI)

• Pomocou NFI je možné efektívne sprístupniť 
finančné prostriedky MSP

• V zmysle článku 44 nariadenia Rady č. 
1083/2006, nástroje finančného inžinierstva sú:

– rizikové kapitálové fondy
– záručné fondy

– úverové fondy
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4. Iniciatívy EU využívajúce NFI - „4 Js“

                                                     MSP

                J A S P E R S             J E R E M I E 

      

      J E S S I C A             J A S M I N E
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4. Iniciatívy EU využívajúce NFI - „4 Js“

JEREMIE 
Joint European Resources for Micro and Medium 

Enterprises
-

Spoločné Európske Zdroje na Podporu Malého a Stredného Podnikania

Iniciatíva bola vypracovaná Generálnym Riaditeľstvom pre Regionálnu
Politiku Európskej  Komisie (EK- DG REGIO) spolu s EIB group 
(European Investment Bank + European Investment Fund) za účelom 
podpory malého a stredného podnikania použitím nástrojov finančného
inžinierstva (NFI). 

„Viac k JEREMIE SR v nasledovnej prezentácii – p. Robin Vaudrey (EIF)“
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4. JEREMIE – Granty vs. NFI
• Žiadateľ preukazuje vopred, že 

má 100% prostriedkov na 
financovanie projektu.

• Podnikateľ musí najprv 
preinvestovať vlastné zdroje a 
až následne sa mu refundujú 
náklady.

• Pri grantoch sa vďaka 
procesom podnikateľ dostáva k 
prostriedkom 1,5 až 2 roky po 
vyhlásení výzvy

• Cez grant podporíme len 
jedného podnikateľ a aj to len 
raz

• Grant je „zadarmo“ – 
prostriedky netreba vrátiť, čo 
deformuje trhové prostredie

• Granty negenerujú ďalšie zdroje

• Pri NFI môžu byť podporený aj 
podnikatelia, ktorí nemajú 
žiadne zdroje 

• Pri NFI má podnikateľ 
prostriedky ihneď k dispozícii 
(úver alebo equity)

• NFI sú postavené na báze 
revolvingu čo umožňuje 
podporiť  neobmedzený počet 
podnikateľov v neobmedzenom 
čase (aj po roku 2015)

• Keďže prostriedky NFI sú 
návratné, vytvárajú tlak na 
efektivitu a finančnú disciplínu

• NFI nedeformuje trh
• Cez NFI zhodnocujeme 

prostriedky z OP
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Implementačná schéma 
(organizačná štruktúra)

Európska komisia – DG Regio

SZRF, spol. s r.o.   (SZRB, a.s. + 
EIF)                                             

Investičná rada – dozorný 
orgán                                              

  (zást. MF SR, RO, odborníci)

Riadiace orgány

EIF – manažér SPV

Banka 1 Banka 2 VCF 1 a.s. 

MSP MSPMSP MSP MSP

Banka 3

Equity Záruky

MSP

VCF2 s.r.o.

Zmluva o Holdingovom Fonde & 
Dohoda Spoločníkov (SZRB & EIF)
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Ďakujem za pozornosť
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