DOTAČNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADU KORONAVIRU PRO OSVČ
Ústecký kraj vyčlenil na podporu OSVČ 70 000 000 Kč s rovnoměrným rozdělením do 7 okresů kraje,
tj. 10 000 000 do každého okresu.

Žádat o dotaci může OSVČ, která:




Má sídlo v Ústeckém kraji,
Obdržela kompenzační bonus od Finanční správy,
Ke dni podání žádosti neukončila podnikatelskou činnost.

Parametry dotace:




Jednotně 25 000 pro každého úspěšného žadatele
Dotace tvoří 100% celkových způsobilých nákladů
Dotaci lze uplatnit pouze na neinvestiční výdaje.

1. Jak bude probíhat podávání žádostí:




Příjem žádostí bude zahájen prostřednictvím on-line systému 11. 5. 2020 v 10.00 hodin
Vstup do systému bude na webu Ústeckého kraje v sekci DOTACE A GRANTY/Regionální
podpůrný fond/podpora na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ
Žádost, kterou žadatel vyplní on-line a odešle do systému, obdrží ve formátu PDF na e-mail,
který uvedl do žádosti. Žádost vytiskne, podepíše a s povinnými přílohami odešle na adresu
krajského úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem






Obálka se žádostí bude označena:
a) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným
elektronickou aplikací
b) názvem okresu, v němž se nachází sídlo žadatele
c) textem "Neotvírat – Podpora podnikatelů – KORONAVIR“.
Žádost lze odeslat i datovou schránkou.
Povinné přílohy k žádosti:
o kopie bankovního výpisu prokazující obdržení kompenzačního bonusu
o Kopie smlouvy o vedení běžného účtu, na který má být dotace odeslána
o Čestné prohlášení o přijatých podporách de minimis – formulář je dostupný na webu
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2. Jaká jsou hodnotící kritéria



Žadatel musí splnit všechny podmínky programu a mít správně vyplněnou a doručenou
žádost se všemi povinnými přílohami
Dotace budou poskytovány do vyčerpání alokace v jednotlivých okresech podle pořadí
stanoveného v každém okrese automaticky elektronickým systémem dle času příjmu žádosti.

3. Na co lze dotaci čerpat:



Na provozní náklady bezprostředně související s podnikatelskou činností vzniklé a uhrazené
od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020
Hradit lze např. osobní náklady (mzdy včetně odvodů, cestovné atd.), služby (nájemné, služby
mobilních operátorů, účetní služby atd.), nákup materiálu či drobného hmotného majetku

4. Dotaci nelze poskytnout na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek);
odměny členů orgánů a společníků právnické osoby;
na osobní potřebu podnikatele;
nákup zboží (tj. hmotný statek určený k prodeji);
nákup pozemků nebo budov;
nákup dopravních prostředků;
nájemné s následnou koupí (leasing);
investiční náklady
na úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování (netýká se záloh na sociální
a zdravotní pojištění)
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku;
úroky, penále, pokuty a jiné sankce;
ztráty z devizových kurzů;
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) a dary;
cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů;
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy;
úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu
této daně;
přípravu a zpracování projektové žádosti.

O poskytnutí dotace bude rozhodovat Rada Ústeckého kraje od června do srpna 2020. S úspěšnými
žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, kterou příjemce obdrží na účet do 30 dnů od
podpisu smlouvy.

5. Vyúčtování



závěrečná zpráva a vyúčtování dotace musí být odeslána poskytovateli do 31. 1. 2021.
příjemce musí doložit všechny výdaje, hrazené z dotace, účetními doklady a doklady o jejich
úhradě, příp. dalšími podklady požadovanými poskytovatelem.
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Kontaktní osoby:
Vedoucí:

Ing. Iva Tomešová, tomesova.i@kr-ustecky.cz; 475 657 734

Okres Děčín:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, zelinova.m@kr-ustecky.cz; 475 657 676

Okres Chomutov:

Bc. Robert Kusek, kusek.r@kr-ustecky.cz; 475 657 338, 734 518 873

Okres Most:

Ing. Petr Donát, donat.p@kr-ustecky.cz; 475 657 987

Okres Litoměřice:

Bc. Eva Lívařová, livarova.e@kr-ustecky.cz; 475 657 417

Okres Louny:

Ing. Zdeňka Matoušková, matouskova.z@kr-ustecky.cz; 475 657 536

Okres Teplice:

Bc. Radka Maierová, DiS., maierova.r@kr-ustecky.cz; 475 657 678

Okres Ústí nad Labem: Bc. Michaela Janatková, janatkova.m@kr-ustecky.cz; 475 657 572

Všechny informace jsou zveřejňovány na webu ÚK:
Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj
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