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Praha, 1. března 2016

KOMERČNÍ BANKA S EIB PODPOŘÍ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ V ČR
Komerční banka ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) opět podpoří firmy
v České republice, které zaměstnají mladé lidi do 30 let. Společně s EIB nabízí těmto
společnostem zvýhodněné financování v objemu 95 milionů EUR (více než 2,5 miliardy
Kč). Firmy po splnění jednoduchých kritérií získají zvýhodněnou úrokovou sazbu, která je
nižší o 0,3 % p.a. v porovnání s běžným úrokem. Zvýhodněné financování lze doplňovat
s evropskými dotacemi.
„Program na podporu zaměstnanosti mladých lidí se v minulém roce setkal s mimořádným
zájmem. Loňských 70 milionů EUR si firmy v ČR rozdělily během několika měsíců, přičemž
financované firmy nově vytvořily či vytvoří přes 300 pracovních míst pro mladé lidi. Každá
aktivita, která vede ke zvyšování zaměstnanosti mladé generace, je nejenom z ekonomického
pohledu neocenitelná, a proto očekávám výjimečný zájem o tento program i v letošním roce,“
uvedla Iveta Ocásková, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví v KB.
Program je určen pro malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací (do 3000
zaměstnanců), které v předchozích nebo následujících šesti měsících zaměstnaly, respektive
zaměstnají, minimálně jednoho mladého člověka. Výhody EuroPremium Young získají také
podniky nabízející odborné vzdělávání, praxe či stáže pro mladé, případně ty, které aktivně
spolupracují s technickou školou nebo univerzitou za účelem zaměstnávání mladých lidí mezi
15 a 30 lety.
Zvýhodněné úvěry lze využít na investice do hmotných i nehmotných aktiv, stejně jako na
provozní financování. Minimální splatnost úvěru činí dva roky. Prostředky EIB je možné využít
také jako doplněk dotačního financování z jiných EU zdrojů. Odbornou podporu při strukturování
úvěru vedle bankovních poradců poskytují i specialisté KB EU POINT ve všech regionech ČR.
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