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vžÁposrt nNo:
. aktivní živnost

k 12.3.2020
. žádná exekuce,
insolvence, evidence
v registtu exekucí,
insolvencí

. sídlo na územi
§tředočeského kraje

. bydliště neni na
ohlašovně oÚ/MU

. za poslední 3 roky
žádná podpora
z veřejných peněz
přesahující 200.000 EUR
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Madarová Michaela < madarova@kr-s.cz>
B. června 202015:55
čeňková Gabriela
Bezúročná půjčka středočeským živnostníků m
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Dobré odpoledne vážené paní starostky, vážení páni starostové,

dovoluii si vám zaslat aktuální informaci a zároveň si vás dovoluieme požádat o sdělení těchto informací vašim
živnostníkům.

od středv 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraie žádat o bezúročnou návratnou půičku,
která jim pomŮŽe řeŠit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních
Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteřísplnívšechny stanovené
podmínky. Maximálnívýše podpory je 50tisíc korun, á co je důležité, podnikatelé jimohou začítsplácet ažzarok,
v Červnu 2021. PŮjČka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024.Při podávání žádosti nerozhoduje den a
pořadÍ, Žádosti se přijímajído 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Středočeštíživnostníci mohou žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://puickazivnostnikum.kr-stredoceskv.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které
jsou ke dni podání Žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3.2o2o včetně
alespoň jednu Živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele ňesmí probíhat exekuční a
insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území
Středočeského kraje a nesmíbýt na ohlašovně MU nebo OU.
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