Dotazník k finančnímu nástroji IROP
Implementace finančního nástroje v IROP bude zahájena v souladu s články č. 37 - 46 obecného
nařízení, které umožňují členským státům využití prostředků ze strukturálních fondů EU k návratným
investicím. Nařízení včetně dalších dokumentů k FN je možné najít na stránkách IROP:_
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Financni-nastroj.
Možnost financování prostřednictvím finančního nástroje je uvedena v Programovém dokumentu
IROP v kapitole 2.2.13. Rozhodnutí o financování podpůrných opatření prostřednictvím finančního
nástroje pak vychází i ze závěrečné zprávy předběžného posouzení finančního nástroje (viz stránky
IROP), které průkazně odhalilo selhání trhu a neoptimální investiční situaci, a z odhadované výše a
rozsahu potřebných veřejných investic.
V souladu s programovým dokumentem IROP je na finanční nástroj alokováno 77 849 560,62 €.
Podpora bude poskytována ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Finanční nástroj IROP bude implementován ve struktuře bez fondu fondů. Poskytovaným produktem
budou zvýhodněné úvěry. Maximální výše podpory z FN IROP může dosahovat 70 % celkových
způsobilých výdajů. Alespoň 30 % tedy musí žadatel vždy hradit z vlastních zdrojů.
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Jakým způsobem byste propagovali finanční
nástroj IROP?
1a)
Je pro Vás z marketingového hlediska
zajímavá možnost podílet se na
tvorbě názvu produktu?
Jaká předpokládáte hlavní kritéria pro výběr a
schválení konečných příjemců?
Jaké předpokládáte nastavení produktu:
3a)
Výše úrokové sazby?
3b)
Maximální
doba
splatnosti
úvěru?
3c)
Míra progrese v případě rostoucí
úrokové sazby s délkou úvěru?
3d)
Minimální a maximální výše úvěru?
3e)
Výše a druh požadovaného jištění?
Je pro Vás přijatelné vyhodnocování úspor
energií prostřednictvím průkazů energetické
náročnosti budovy?
Je pro Vás přijatelné, aby byly veškeré
úvěrové prostředky převedeny na běžný účet
konečného příjemce najednou?
5 a)
Jaká je Vaše představa o úvěrovém
rámci a čím při běžné činnosti
podmiňujete převod prostředků?
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Jaké jsou dle Vašich zkušeností optimální
způsoby realizace kontrolní činnosti u
konečných příjemců podpory, aby bylo
zajištěno, že jsou prostředky investovány
v souladu s úvěrovou smlouvou?
Jste ochotni převzít 100 % odpovědnost za
delikventní úvěry?
7a)
Pokud ne, jaký je maximální podíl,
jakým je ochotna se instituce podílet?
Plánujete v případě realizace FN IROP využít
služeb subdodavatelů?
8a)
Pokud ano, tak na jaké služby a v jaké
míře předpokládáte jejich využití?
Kolik preferujete tranší (min. 4) a v jaké výši,
pokud víme, že jejich uvolňování bude vázáno
na výkonnost (vyčerpáno alespoň 65 % první
tranše a 85 % jakékoli následné tranše)?
Jaká vidíte hlavní rizika ohrožující realizaci FN
IROP?
V případě spuštění FN IROP v lednu 2018, do
kdy předpokládáte, že by se Vám povedlo
vyčerpat:
11a) 25% alokace?
11b) 50% alokace?
11c) 75% alokace?
11d) 100% alokace?
Jaká je předpokládaná výše odměny (v %
alokace – 77,8 mil. €), jakou budete
nárokovat za vyčerpání celé alokace?
Je nějaký typ finančního nástroje (např.
záruky, kapitálové vstupy atd.), který je dle
Vašeho názoru potřebnější než úvěr, a dal by
se u něj očekávat vyšší zájem mezi konečnými
příjemci?
13a) Pokud ano, tak Jaký?
Je pro Vás možnost být správcem FN IROP
zajímavá/atraktivní?
14a) Pokud ne, tak proč?
V IROP je možné poskytnout konečnému
příjemci formou úvěru pouze 70 %
způsobilých výdajů. Předpokládáte, že by
Vaše instituce nabízela na zbylých 30 %
vlastní produkt?
Musí podle Vašeho názoru správce FN IROP
mít
předchozí
zkušenost
s činnostmi
souvisejícími s realizaci FN IROP? (např.
s poskytováním úvěrů na zateplování)
16a) Pokud ano, jaká zkušenost je
relevantní?
16b) Počet relevantních zkušeností by
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optimálně měl mít správce FN IROP?
16c) Proč tyto zkušenosti považujete za
relevantní?
Musí dle Vašeho názoru správce FN IROP
disponovat realizačním týmem s určitým
vzděláním a odbornou kvalifikací? (např. pro
řízení FN IROP)
17a) Pokud ano, o jaké vzdělání, odbornou
kvalifikaci nebo zkušenosti členů týmu se
jedná?
17b) Jaký by podle Vašeho názoru měl být
optimální počet členů v týmu?
17c) Proč tým v takovém počtu a složení
považujete za relevantní?
Musí podle Vašeho názoru správce FN IROP
disponovat nějakým vybavením pro realizaci
FN IROP? (pobočky, účetní systémy apod.)
18a) Pokud ano, jaké vybavení považujete za
relevantní?
18b) Proč uvedené vybavení považujete za
relevantní?
Musí podle Vašeho názoru správce FN IROP
disponovat minimálním počtem pracovníků
pro realizaci FN IROP?
19a) Pokud ano, jaký počet pracovníků je
optimální?
19b) Proč uvedený počet pracovníků
považujete za relevantní?
Další okolností nebo informace, které jsou dle
Vašeho názoru podstatné pro realizaci FN
IROP
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