JAK ZÍSKAT PODPORU
Z PROGRAMU

COVID?

Jste OSVČ, mikro, malý nebo střední podnik (tedy firma do 249 zaměstnanců) a vznikla vám škoda
v důsledku opatření proti šíření koronaviru?

Požádejte o bezúročný úvěr na zabezpečení svých podnikatelských aktivit. Zpracovali jsme
pro vás jednoduchý návod, se kterým to zvládnete raz dva.

JAK NA TO?
1.

Vyčíslete újmu, která vám vznikla na základě opatření proti šíření koronaviru.
Připravte si průkazné doklady, například:
• dopis od obchodního partnera o odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí či zpoždění plnění
(např. vyjádření, že odběratel bude odebírat jen poloviční množství nebo žádné vaše zboží
či služby apod.),
• jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu
(např. dodatek ke smlouvě).
POZOR!
Případný úvěr není určen na ušlé tržby, ale na provozní náklady, které by z nich jinak byly financovány.
Nelze z nich hradit např. firemní investice.

2.

Vyčíslete náklady, které potřebujete v důsledku újmy zafinancovat, například:
• pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,
• nákup zásob,
• další provozní výdaje (např. mzdy).

3.

Stáhněte si a vyplňte žádost a přílohy ze stránek ČMRB zde
NÁPOVĚDA:
• kódy CZ-NACE projektu – dohledáte v Rejstříku ekonomických subjektů u vaší společnosti,
• určení, zdali jste mikro, malý nebo střední podnik – obecně vzato platí tato
orientační poučka:
		• mikro podnik - do 9 zaměstnanců,
		• malý podnik – do 49 zaměstnanců,
		• střední podnik - od 50 do 249 zaměstnanců,
		• velký podnik – nad 250 zaměstnanců,
POZOR!
Do výpočtu je však nutné zohlednit i tzv. propojené podniky a výši obratu a aktiv.
Bližší informace najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.
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• Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
informace o čerpaných podporách v režimu de minimis je k dispozici pro každý subjekt
po registraci na portále eAgri.
Režim de minimis
představuje finanční strop, kdy součet podpor „de minimis“ poskytnutých jednomu příjemci za dobu
přechozích 3 let nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR (cca 5 mil. Kč).
4.

Odešlete žádost a přílohy prostřednictvím e-Podatelny ČMZRB
V části „Podání pro neregistrované uživatele“. Nezapomeňte zaškrtnout pobočku,
která se vám má věnovat.

5.

Vyčkejte, až se s vámi obchodní partneři ČMZRB spojí. Následujte jejich instrukce.

6.

Nezapomeňte pečlivě archivovat veškeré doklady související s podpořenými náklady!

Přejeme hodně štěstí při zabezpečení vašeho podnikání v tomto náročném období.
Chcete zůstat v obraze?
Současnou situaci aktivně monitorujeme, a když se něco šustne, dáme vám vědět.
Přihlaste se k našemu newsletteru, ve kterém budeme monitorovat i podnikatelskou podporu
v době COVID 19.

Návod zpracovala poradenská společnost enovation s.r.o.,
jednička na trhu v dotačním poradenství pro české podnikatele.
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