Přehled možností poskytnutí dotací k
financování zahájení a rozvoje podnikání
Stav: leden 2021
Začínající podnikatelé jsou pro ekonomický vývoj Německa velmi důležití. Zavádějí nové
myšlenky a nápady do praxe, vytvářejí pracovní místa a zajišťují základ pro prosperitu a růst v
Německu a Evropě. Pro založení podniků potřebují finanční podporu.
Účelem tohoto informačního letáku k financování je poskytnout obecný přehled o možnostech
financování a získání dotací. Tyto možnosti musí být vždy v konkrétním případě ověřeny, zda
jsou v souladu s podmínkami pro získání dotací. Tento informační leták k financování nezaručuje,
že se financování také v konkrétním případě skutečně uskuteční prostřednictvím možností
poskytnutí dotací. Začínajícím podnikatelům se doporučuje využít nabídek poradenství k založení
podniku, které je zajištěno na úrovni spolkové vlády, jednotlivých zemí nebo komun.
Spolková vláda a spolkové země poskytují začínajícím podnikatelům
A.
B.
C.
D.

dotované úvěry se zvýhodněným úrokem,
ručení,
podílnický kapitál
a nevratné příspěvky.

Tyto dotační programy mohou využít mladé podniky. Tím existují i ve fázi růstu podniků účinné
podpůrné nástroje.
Nejběžnější možností financování je úvěr. V případě úvěru si půjčí za určitých podmínek příjemce
úvěru od poskytovatele úvěru peněžní obnos. Financování lze navíc uskutečnit prostřednictvím
rizikového kapitálu, tj. když investor poskytne vlastní (podílnický) kapitál a nabude podíl v
podniku.
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Informace a podpora ve fázi zahájení a rozvoje podnikání
Poradenství k získání dotací a financování
#

#

#

Pracovníci odboru poradenství k dotačním programům Spolkového ministerstva hospodářství
a energetiky poskytují poradenství k financování všech podnikatelských aktivit.
Poskytují informace k:
 dotačním programům, které jsou k dispozici pro podnikatelské záměry na založení a
rozvíjení firmy
 otázkám k přípravě na jednání v bance
 možnostem financování
Kontakt:
E-mail: foerderberatung@bmwi.bund.de
Telefonní číslo: +49 (0)30-186158000
Pondělí–čtvrtek 9:00–16:00 hod.
Pátek 9:00–12:00 hod.

A. Dotované úvěry
Mikroúvěry
Fond mikroúvěrů Mikrokreditfonds Deutschland
#
#

#
#

#

Umožňuje financování malým podnikům, které jinak nemají přístup k financování úvěrem
Cílové skupiny fondu: Malé a mladé podniky, začínající podnikatelé, osoby přistěhovaleckého
původu, osoby samostatně výdělečně činné působící v kreativním průmyslu
Podpora poskytnutím půjčky: Výška úvěru je 1 000 až 25 000 eur
Doba splatnosti až 4 roky, úroková sazba 7,9 % a poplatek za zprostředkování jednoho úvěru
ve výši 100 eur
Další informace online: Mein Mikrokredit (Můj mikroúvěr)
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Mikroúvěry poskytované spolkovými zeměmi
12 z 16 spolkových zemí rovněž poskytuje začínajícím podnikatelům mikroúvěry až do objemu
úvěru 25 000 eur:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Bádensko-Württembersko
Berlín
Braniborsko
Brémy
Hamburk
Hesensko
Dolní Sasko
Severní Porýní-Vestfálsko
Sársko
Sasko
Šlesvicko-Holštýnsko
Durynsko

Další informace online: Existenzgründungsportal des BMWi (Portál pro začínající podnikatele
Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky)

Dotované úvěry poskytovanou spolkovou vládou
Spolková rozvojová banka KfW a rozvojové instituce spolkových zemí poskytují začínajícím
podnikatelům dotované úvěry v celém Německu. Prvním místem, na které je možné se obrátit k
získání dotovaného úvěru, je tedy domovská banka, se kterou příjemce úvěru spolupracuje při
realizaci obchodních transakcí. Ta ověří žádost, protože se o úvěr žádá přímo u této banky, a v
případě kladného rozhodnutí žádost předá rozvojové bance KfW. To se označuje jako „princip
domovské banky“. KfW učiní konečné rozhodnutí o žádosti.

Úvěr ERP pro začínající podnikatele – startovací úvěr (StartGeld)
#
#
#
#
#
#
#

Až 125 000 eur pro podnikatelské záměry založit podnik
Financování investic a běžných nákladů
Založení podniku a upevnění podnikání až 5 let po založení
Snadnější přístup k úvěru: KfW převezme 80 % úvěrového rizika
Není nutný vlastní kapitál
Doba splatnosti až 10 let, od efektivní roční úrokové sazby 1,21 %
Další informace online: ERP-Gründerkredit Startgeld (Úvěr ERP pro začínající podnikatele –
startovací úvěr)
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Úvěr ERP pro začínající podnikatele – univerzální
#
#
#
#
#
#

#

Dlouhodobé úvěry až do objemu 100 mil. eur
Pro mladé podniky, které působí na trhu dobu kratší dobu než 5 let
Financování pořízení a běžných nákladů
KfW převezme až 90 % bankovního rizika
Nebo také bez převzetí rizika
Doba splatnosti s převzetím rizika až 10 let, doba splatnosti bez převzetí rizika až 20 let,
úroková sazba od 1,00 %, viz Přehled podmínek, část 1 a část 2
Další informace online: ERP-Gründerkredit – Universell (Úvěr ERP pro začínající
podnikatele – univerzální)

Kapitál ERP pro založení podniku
#
#
#
#
#
#
#

Až 500 000 eur k posílení vlastního kapitálu podniku
Založení podniku a upevnění podnikání až 3 roky po založení
Financování až 40 % investic bez záruk
Snadnější přístup k úvěru: KfW převezme úvěrové riziko
Doba splatnosti 15 let, od efektivní roční úrokové sazby 2,82 %
Žádné umořovací splátky v prvních 7 letech, jenom platby úroků
Další informace online: ERP-Kapital für Gründung (EKapitál ERP pro založení podniku)

Úvěr ERP na digitalizaci a inovace
#
#
#
#
#
#

Úvěrová částka mezi 25 000 a 25 mil. eur a dotační příspěvek jako doplněk k úvěru
Na investice a provozní prostředky v oblastech inovací a digitalizace
Pro podniky a freelancery
Snadnější přístup k úvěru: KfW může převzít až 70 % rizika od domovské banky
Doba splatnosti viz Přehled podmínek, od efektivní roční úrokové sazby 1,00 %
Další informace online: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit (Úvěr ERP na
digitalizaci a inovace)

Dotované úvěry poskytované spolkovými zeměmi
Úplný a aktuální přehled úvěrů pro začínající podnikatele poskytovaný spolkovými zeměmi
získáte online v Förderdatenbank (Databázi dotačních programů).
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B. Ručení
Banka vyžaduje od příjemce úvěru záruky, které jsou běžné při poskytování úvěrů bankami.
Přitom může pomoci záruka poskytnutá záruční bankou příslušné spolkové země.
#

#
#

U úvěrů poskytovaných na investice nebo nákup provozních prostředků lze ručit pouze
záruční kvótou max. 80 % úvěrové částky
Maximální částka záruky je 1,25 mil. eur
Další informace online: Bürgschaftsbanken (Záruční banky)

C. Podílnický kapitál
Mikromezaninový fond
#

#
#
#

#
#
#

Je možná podpora veškerých investic do založení nového podniku nebo další činnost
stávajícího podniku, vztahuje se také na financování podnikového nástupnictví nebo
financování provozních prostředků
Objem finančních prostředků fondu je 228 mil. eur (fond I + fond II)
Tichá podílnictví do max. 50 000 eur pro malé podniky a začínající podnikatele
Tichá podílnictví do max. 150 000 eur pro podniky, které se podílejí na vzdělávání učňů,
které vedou ženy nebo osoby přistěhovaleckého původu nebo které založily osoby, které
byly nezaměstnané
Doba splatnosti 10 let
Umoření probíhá od 7. roku ve 3 ročních splátkách ve stejné výši
Další informace online: Mikromezzaninfonds (Mikromezaninový fond)

HTGF (High-Tech Gründerfonds)
#
#
#

#

#

Fond rizikového kapitálu zaměřený na velmi inovativní a technologické podniky
Zahájení operativní podnikatelské činnosti max. před 3 lety
Předpoklady financování: Velice slibné výsledky výzkumu, inovativní technologická základna,
perspektivní situace na trhu
Fond se podílí nejprve částkou max. 1 mil. eur, zpravidla je pro jeden podnik k dispozici částka
až 3 mil. eur
Další informace online: HTGF

Další nástroje financování poskytované na spolkové úrovni v oblasti podílnického kapitálu
najdete online.
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D. Nevratné příspěvky
Příspěvek pro začínající podnikatele
Příjemci podpory v nezaměstnanosti I mohou za splnění určitých podmínek požádat u úřadu
práce o poskytnutí „příspěvku pro začínající podnikatele“.
#

#

#

Měsíční příspěvek ve výši poslední podpory v nezaměstnanosti a dalších 300 eur jako
příspěvek na zákonné sociální pojištění (po dobu 6 měsíců)
Měsíční příspěvek ve výši 300 eur, pokud je prokázána hlavní samostatně výdělečná činnost
(poté po dobu 9 měsíců)
Další informace online: Gründungszuschuss (Příspěvek pro začínající podnikatele)

Příspěvek na zapojení do pracovního procesu (ESG)
Příjemci podpory v nezaměstnanosti II mohou za splnění určitých podmínek požádat u úřadu
práce o poskytnutí „příspěvku na zapojení do pracovního procesu (ESG)“.
#
#

#

#
#

Podpora se vyplácí ve formě příspěvku po dobu max. 24 měsíců
Výše podpory se stanovuje u uchazeče o práci podle doby trvání nezaměstnanosti a počtu
osob žijících ve společné domácnosti v partnerském či příbuzenském vztahu
Vedle příspěvku na zapojení do pracovního procesu (ESG) je možné poskytnout samostatně
výdělečné osobě také půjčku a příspěvky na nákup hmotného majetku
Možné jsou příspěvky až do výše 5 000 eur, resp. i půjčka převyšující tuto částku
Další informace online: Einstiegsgeld (Příspěvek na vstup do pracovního procesu (ESG))

Dotace na zahájení podnikání po studiu
EXIST-stipendium pro začínající podnikatele a EXIST- transfer výzkumu
#

#

#
#

Dotace pro absolventy a vědce z výzkumných zařízeních působících na vysokých školách a ve
výzkumných zařízeních mimo univerzitní prostředí k přípravě na založení podniku
S předmětem podnikání se musí začít již v rámci výzkumného nebo vývojového projektu na
univerzitě nebo vysoké škole
Žádost podává vzdělávací instituce
EXIST-stipendium pro začínající podnikatele: měsíční dotace: studující: 1 000 eur měsíčně;
techničtí pracovníci: 2 000 eur měsíčně; absolventi: 2 500 eur měsíčně; promovaní:
3 000 eur měsíčně, přídavek na děti: 150 eur/ dítě / měsíc
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#

#

#
#

Financování věcných výdajů do 10 000 eur pro jednotlivé začínající podniky (maximálně
30 000 eur u týmů) a koučování do 5 000 eur
EXIST transfer výzkumu: podpora vývoje produktů na vědecké instituci: financování
personálních výdajů až na 4 pracovní místa a věcných výdajů až do výše 250 000 eur
Financování fáze založení podniku: dotace až ve výši 180 000 eur
Další informace online: EXIST-Gründerstipendium (EXIST-stipendium pro začínající
podnikatele), EXIST-Forschungstransfer (EXIST-transfer výzkumu)

Překlenovací podpora v době epidemie koronaviru
Spolková vláda poskytuje malým a středním podnikům ze všech odvětví ekonomiky finanční
podporu za účelem zajištění provozní likvidity i přes pokles tržeb. Aktuální informace najdete
online: Überbrückungshilfe (Překlenovací podpora)

Převzetí podniku
Kromě založení nového podniku existuje také možnost převzít stávající podnik. I k tomuto
účelu existují na spolkové úrovni i úrovni jednotlivých zemí různé nabídky, které lze využít v
případě zájmu o převzetí podniku, a tím proces zjednodušit.
Webová stránka nexxt-change představuje online burzu pro přebírání podniků. Na této online
burze je možné inzerovat firmy k prodeji, a tak mohou zájemci o převzetí firmy rychle a snadno
najít vhodné prodejní nabídky. Navíc jsou k dispozici informace k plánování a financování
podnikového nástupnictví. V dotačních programech spolkové vlády a jednotlivých zemí jsou
obsaženy nabídky dotovaných půjček, ručení a příspěvků na poradenství pro nástupce v
podnicích. Další informace online: nexxt-change Unternehmensbörse (Burza podniků
nexxt-change).

Další informace online:
#

#
#

Portál pro začínající podnikatele Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky
(www.existenzgruender.de)
Platforma pro zakladatele firem (www.gruenderplattform.de)
Informační leták „Gründerzeiten“

7

