
Pravidla schválená ZM k poskytování podpory podnikání, omezeného vládním nařízením o nouzovém stavu

1) kdo může podat žádost:

 
 - podnikatel, který svou podnikatelskou činnost v provozovně vykonával již před vyhlášením nouzového stavu (COVID19)
 - podnikatel, který bude po ukončení omezení ve své  podnikatelské činnosti v provozovně pokračovat

2) kdo nemůže podat tuto žádost:

 - podnikatel, jehož provoz nebyl omezen vládním nařízením o nouzovém stavu 

3) podpora:

4) potvrzení od pronajímatele:

Při vyplňování žádosti se řiďte barevným rozlišením řádků:

29.04.2020

Takto barevné buňky vyplňte

Takto barevné buňky upravte roletkou 
(vyberte ze seznamu)

Takto barevné buňky jsou nastavené a 
vyplní se sami na základě Vámi zadaných 

 -podnikatel (FO i PO) se sídlem na území ORP Frýdlant (Frýdlantsko), provozující své podnikání v ohlášené provozovně ve Frýdlantu (dle zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání)

 - podnikatel, který podniká v provozovně na základě nájemního vztahu s Městem Frýdlant (v objektech Města Frýdlant), tento podnikatel může požádat o 
odpuštění/snížení nájemného přímo, mimo tuto žádost

 - dle rozlohy prvozovny (na základě nájemní smlouvy/vlastnického vztahu)
 - max. podporovaná výměra provozovny, ze kterou bude podána žádost je stanovena do 200 m2
 - max. výše podpory na 1 m2 je 54,- Kč - po dobu uzavření provozovny v době omezení nouzovým stavem (max. 3 dotčené měsíce)
 - max. výše podpory na znovuzahájení provozování podnikání v provozovně na 1 m2 je 27,- Kč (3 měsíce)
 - pokud bylo nájemné pronajímatelem nájemci  v době uzavření provozovny odpuštěno , není možné o tuto část podpory žádat

 - pokud bylo nájemné pronajímatelem nájemci  v době uzavření provozovny sníženo, bude tato skutečnost uvedena v žádosti a zohledněna při výpočtu 
podpory
 - každá žádost bude posuzována individuálně a následně o ní bude rozhodnuto RM/ZM
 - na podporu není právní nárok

 - v případě, že podnikatel žádá o podporu za období uzavření provozovny, musí být v žádosti  podepsáno pronajímatelem potvrzení, že nájemné nebylo 
odpuštěno


