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JESSICA v Moravskoslezsku
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Regionální opera ční program 
Moravskoslezsko je pr ůkopníkem 
v zavádění finan čních nástroj ů v 
ČR.
8. 2. 2010 podpis smlouvy mezi 
RR MS a EIB.                             
12. 10. 2010 převedení 507 mil. 
Kč z ROP MS na účet EIB, 
opatření 2.3 Podpora využívání 
brownfields.
Podpora je poskytována formou 
výhodných dlouhodobých úvěrů.



Rezervní účet

Finančníííí toky
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Investiční účet

Účet pro splátky

UDFUDFUDFUDF

Vkladový účet
Fixní manažerský 
poplatek

Podmíněný manažerský 
poplatek

OPERAČNÍ 
SMLOUVA

INVESTIČNÍ 
SMLOUVA
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Projekt musí být zahrnut v Integrovaném plánu 
udržitelného rozvoje m ěst (IPURM). Minimální velikost 
města, které může IPURM zpracovat, je 5 tis. obyvatel
(IPURM může zahrnovat i část území, která přesahuje 
hranici správního obvodu, a která výrazně rozvíjí a 
doplňuje služby a funkce daného města).
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Typy projekt ů podporovaných z ROP MS
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Typy projekt ů podporovaných z ROP MS
Podpořené 
záměry musí 
dosahovat 
alespoň 5,5 
% míru 
ekonomické
ho vnit řního 
výnosového 
procenta a 
finan ční 
návratnosti
umožňující 
splacení 
úvěru.



Běh na dlouhou tra ť…

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uzavření 
smlouvy 
mezi EIB a 
RR –
založení 
HF 
JESSICA

Vyhlášena 
výzva na 
výběr FRM

Výběr dvou 
FRM

Uzavření 
operačních 
smluv mezi 
EIB a FRM

Vyhledávání 
vhodných 
projektů

Podpis 
první 
úvěrové 
smlouvy

Rozdělení 
zbylé 
alokace

50 % 
prostředků 
pod 
smlouvami

100 % 
prostředků 
pod 
smlouvami

Do 4/2015 
musí být 
100% 
fondu pod 
smlouvami

Veškeré 
prostředky 
HF musí 
být 
vyčerpány 
do 12/2015



Disponibilní částka na úvěry: 171 mil. Kč

Příjem žádostí o úvěr zahájen od 15. května 2012

Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let

Maximální výše úvěru až 100 mil. Kč

Úroková sazba pro města: pevná po celou dobu splácení 

úvěru, výše sjednaná individuálně 

Bližší informace na: 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-fondu-rozvoje-

mest-moravskoslezsko

FRM – Českomoravská záru ční a rozvojová 
banka a.s.



Disponibilní částka na úvěry: 171 mil. Kč

Příjem žádostí o úvěr zahájen od 30. dubna 2012

Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let

Maximální výše úvěru až 170 mil. Kč

Úrokové sazby: 0,5 % - 3,2 % dle finanční návratnosti projektů

Bližší informace na: 

http://www.contera.cz/aktuality/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-

podporu.html

FRM – CONTERA, Urban Development Fund 
MS s.r.o.



Dosavadní výsledky FRM

• FRM ČMZRB v březnu 2013 podepsala první úvěrovou 
smlouvu (město Bohumín – rekonstrukce Národního 
domu)

• ČMZRB dále posuzuje další tři projektové záměry 

• FRM Contera byl schválen RR projektový záměr na 
regeneraci průmyslového areálu v Ostravě, v současné 
době je posuzován EIB – tento projekt by měl pokrýt 
celou přidělenou alokaci



Faktory ovliv ňující úsp ěšnost FRM
• Stále velká nabídka dotačních prostředků
• Obce dávají přednost záměrům, na které jsou 

poskytovány dotace
• Obezřetnost v zadlužování obcí a podnikatelů 
• Přetrvává velmi nízká úroveň úrokových sazeb na trhu, 

která snižuje výhodu snížených úrokových sazeb úvěrů 
FRM

• Nutnost dostatečného zajištění rizikovějších projektů 
(přenášejí sdíleného rizika FRM)



Další postup v realizaci fondu JESSICA

• Do konce roku 2013 se předpokládá rozhodnutí o 
rozdělení zbývající částky (cca 130 mil. Kč) mezi 
stávající FRM – zpoždění oproti původnímu plánu

• RR MS chce převést správu HF na český subjekt 
(zejména z důvody vysokých výdajů na činnost EIB)



Další postup v realizaci fondu JESSICA

• RR MS bude další postup správy HF JESSICA řešit ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem

• Vybranou variantou správy je založení akciové 
společnosti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 
která bude spravovat holdingový fond

• V současné době se tato varianta diskutuje s národními 
orgány a připravují se podklady pro založení společnosti



Děkuji za pozornost.

Ing. David Sventek, MBA
ředitel Úřadu Regionální rady

david.sventek@rr-moravskoslezsko.cz 


