NOVÁ PODOBA KOMPENZACÍ MPO
V KONTEXTU S KORONAVIREM
ALTERNATIVNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
COVID - 2021 A COVID - NEPOKRYTÉ NÁKLADY
Plošnou pomoc v kontextu s koronavirem z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)
budou moci firmy čerpat buď z programu COVID – 2021 nebo z programu COVID – Nepokryté náklady.
Souběh obou dotací není možný, jde o alternativní způsob pomoci.
CÍLE
• poskytnout podporu firmám nejvíc postiženým poklesem tržeb
• nabídnout různý způsob výpočtu podpory s ohledem na různé typy podnikání
ROZDÍLY
COVID - 2021
• výpočet dotace založený na počtu zaměstnanců
(paušální platba na zaměstnance a den)
• jednodušší administrace s limitovanou platbou
do výše 1,8 milionů eur v součtu všech dotací
i z jiných programů, které podnikatel dosud získal

COVID - NEPOKRYTÉ NÁKLADY
• výpočet dotace založený
na výkazu zisku a ztráty
• platba až do výše 40 milionů Kč v rámci
jedné výzvy bez ohledu na další dotace

SROVNÁNÍ
Program
Rozhodné období
pro výpočet dotace
(Výzva 1)

COVID - 2021

COVID - Nepokryté náklady

11. leden - 31. březen 2021

leden - únor 2021

Oprávněný žadatel

pokles tržeb o 50 % ve srovnání leden
+ únor 2021 proti stejnému období roku
2019

pokles obratu o 50 % ve srovnání leden + únor 2021
proti stejnému období roku 2019, podnikatel
se nachází za leden + únor 2021 ve ztrátě

Výpočet dotace

500 Kč na zaměstnance na den, minimální
dotace od 1 500 Kč na den
(pro 1 - 3 zaměstnance), dále + 500 Kč
za každého zaměstnance na den

60 % nepokrytých nákladů, kdy nepokrytými náklady
se myslí ztráta z výkazu zisku a ztráty na základě
mezitímní účetní závěrky za rozhodné období snížená
o dotace na způsobilé výdaje
(bude upřesněno ve výzvě)

Limit

do nevyčerpané výše 1,8 milionů eur
(tedy doposud získané dotace podle
odstavce 3.1 dočasného rámce Evropské
komise se sčítají)

40 milionů Kč (schéma programu nastaveno podle
odstavce 3.12 dočasného rámce Evropské komise,
nezapočítávají se podpory ze schématu 3.1 dočasného
rámce Evropské komise)

Lze kombinovat

program Antivirus

program Antivirus a další sektorové programy (například
COVID - Kultura, COVID - Ubytování), přičemž výše těchto
podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace

Nelze kombinovat

COVID - Nepokryté náklady, kompenzační bonus OSVČ a další sektorové
programy

COVID - 2021 a kompenzační bonus OSVČ

Hlavní podklad pro žádost

propojení na systém evidence zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení

výkaz zisku a ztráty včetně doložení poklesu obratu

1212

Další informace jsou k dispozici na www.mpo.cz
a poskytuje je také telefonní linka 1212.

