Národní rozvojová banka
Oblasti financování
2022

Poslání a vize NRB
Poslání – pomáhat udržitelnému ekonomickému
a sociálnímu rozvoji ČR
Pomáhá rozvoji ČR poskytováním ve formě finančních nástrojů
Doplňuje finanční sektor
Poskytuje finanční nástroje a odborné poradenství

Vize – lídr v oblasti správy finančních nástrojů ČR
Umožnit realizaci projektů
Zlevnit realizaci projektů
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Národní rozvojová banka ČR 21. století
Poskytujeme finanční nástroje:
ÚVĚR

• Investiční podle strategie banky
• zvýhodněné, nebo bezúročné
ZÁRUKY za vybrané typy rizik

• Zadavatele, dodavatele, financování, realizace
(KVAZI)KAPITÁLOVÉ INVESTICE

• Kapitálové a mezaninové financování prostřednictvím NRF

Poskytujeme technickou asistenci:
Nově poskytujeme poradenské služby v oblasti financování veřejné infrastruktury
a energetických úspor
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Národní rozvojová banka – v číslech
Stabilní partner od února roku 1992
Zodpovědné financování více než 114 tisíc projektů, což je podpora 73 tisíc
unikátních subjektů
Průvodce financováním - poskytli jsme či zaručili úvěry v objemu necelých 500
mld. Kč
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1) Zlepšení životních podmínek
Výstavba nových budov a rekonstrukce stávajících budov
Pečovatelské domy se soc. službou, domy pro
seniory, zdravotnická zařízení,
Komunální služby (pro hendikepované,
sociálně vyloučené, sociální podnikání)
Sportovní zařízení a rekreační zařízení
(sportoviště, infrastruktura pro sport, zelené
plochy, dětská hřiště)
Veřejné sociální a cenově
dostupné nájemní bydlení

Rozvoj průmyslových areálů (zasíťování, rozvoj
brownfieldů a industriálních parků)

Bydlení pro seniory, Studentské
bydlení,

Veřejné osvětlení (budování, modernizace,
instalace inteligentních systémů)

Mateřské a základní školy, školky,
ZUŠ, univerzity

Dálkové vytápění (využití biomasy, energetické
úspory, zateplení trubek, rozvodné sítě)

Kulturní zařízení (divadla, muzea,
galerie, knihovny, kina, atp.)

Budovy veřejné správy (obecní úřady,
administrativní budovy), komunitní centra
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2) Dopravní infrastruktura
Podpora udržitelné městské infrastruktury
Údržba místní silniční sítě (opravy a
výstavba místních komunikací II. a III.
třídy)

Rozšiřování, rekonstrukce a výstavba
mostů, podchodů, nadchodů pro zvěř,
dopravní značení, bezpečnostní prvky
jako jsou kamery, inteligentní semafory,
Investice do infrastruktury pro veřejnou a
nemotorovou dopravu (bikesharing,
cyklistické stezky, odvodňovací
infrastruktura, IT systémy pro veřejnou
dopravu
Parkovací zařízení (Park&Ride),
odpočívadla, bezpečnostní prvky,
retardéry
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3) Udržitelná (veřejná) doprava
Podpora udržitelné městské infrastruktury
Nákup autobusů a tramvají s
alternativními pohony, nízkoemisní
vozidla, jejich vybavení, opravy
(závažné), investice do zelenějších
technologií (do SW, do chytrých
systémů)
Nabíjecí stanice pro elektromobily a
pro vodíková vozidla
Sdílená mobilita, veřejný vozový park
(hasičská auta, dodávky, lehká
užitková vozidla)
Dopravní terminály, zastávky
Informační a zabezpečovací systémy
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4) Odolná a zelená města
Podpora a ochrana životního prostředí
ČOV a kanalizace (nové nebo rozšíření
kanalizačních sítí, nové nebo rozšíření plánů
čištění odpadních vod)

Čištění a ochrana povrchových vod a
podzemních vod (retence vody, nádrže)

Rozšíření nebo nový systém
zásobování vodou, obnova nebo
zlepšení vodovodních sítí, obnova
úpraven vody,
Čištění odpadních vod (obnova
kanalizačních sítí, čistíren
odpadních vod)

Snižování a zpracování pevných a kapalných
odpadů (investice k separaci, recyklaci a
zpracování odpadu, včetně bioodpadu, oddělený
sběr, třídění, recyklace)
Opatření na úsporu energie (zlepšení
energetické účinnosti stávajících budov/
zateplení, úsporné zdroje tepla a nízkouhlíkové
technologie, výměny oken, zateplení
Sítě dálkového vytápění/ distribuční soustavy
Výroba obnovitelné energie (alternativní zdroje
výroby tepla, skladování energie)
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Kontakt
Daniel Ryšávka
Senior manažer rozvoje obchodu
Email: daniel.rysavka@nrb.cz
Tel.: 255 721 922

