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Government helps businesses 
face COVID-19 pandemic

The coronavirus outbreak of the past months 
has had a major impact on the Czech economy 
and beyond. Entrepreneurs have seen the 
government extend a helping hand in the form 
of a wide range of programmes and measures 
aimed at minimising the damage caused. 
Activities that contribute to fighting COVID-19 
are also being supported.

Czech-Moravian Guarantee and Development Bank 
(ČMZRB) supported businesses through interest-
free loans and guarantees for SMEs, including 
independent contractors. These loans and guarantees 
can be used if measures imposed to limit the spread 
of the virus have led to delays, interruptions, or 
cancellations in delivering commercial contracts. 

Grant entitlements are also available for companies 
whose products help fight the disease. The Ministry 
of Industry and Trade (MPO) has launched the Czech 
Rise Up – Smart Measures Against COVID-19 
programme to support companies. Companies that 
put innovation into practice in the fight against the 
virus will be supported in the second public tender 
in the Country for the Future (CFF) programme in sub-
programme 3 “Innovation in Practice”. Analogous 
innovation activities receive EU support via COVID 19 
Technology and COVID 19 Innovation Vouchers under 
Operational Programme Enterprise and Innovations 
for Competitiveness (OPEIC).

Spojujeme Česko (“Uniting the Czech Republic”) 
has been created as a tool in the battle against the 
pandemic. Prepared by the MPO and CzechInvest in 
cooperation with other partners, it includes CoVpoint, 
a unique platform where companies can offer products 
and services to the country or to other companies and 
can also request assistance from other companies.

Several other measures have been adopted to fight 
the consequences of the pandemic. A complete list 
can be found at BusinessInfo.cz.

Stát pomáhá podnikatelům čelit 
pandemii COVID 19

Pandemické šíření koronaviru v uplynulých 
měsících výrazně ovlivnilo nejen českou ekono-
miku. Podnikatelé se tak ze strany státu dočkali 
pomocné ruky v podobě celé řady programů 
a opatření s cílem minimalizace způsobených 
škod. Podporovány jsou také jejich aktivity 
přispívající k boji s nemocí COVID 19.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 
podpořila podnikatele prostřednictvím bezúročných 
úvěrů a záruk pro malé a střední podniky včetně 
živnostníků. Ty lze využít v případě, že u nich došlo 
k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení 
plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření 
k zamezení šíření infekce. 

K dispozici jsou i dotační tituly pro firmy, jejichž výrob-
ky pomáhají v boji s nemocí. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) na podporu firem připravilo program 
Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. 
Společnosti, které v boji s virem zavádějí do praxe ino-
vace, budou podpořeny v rámci druhé veřejné soutěže 
v programu The Country for the Future (CFF) v podpro-
gramu 3 „Inovace do praxe“. Z evropských fondů jsou 
pak odpovídající inovační aktivity podpořeny formou 
výzev Technologie COVID 19 a Inovační vouchery 
COVID 19 v rámci OP PIK.

Jako nástroj v boji proti pandemii vznikla platforma 
Spojujeme Česko. Připravilo ji MPO a agentura Czech-
Invest ve spolupráci s dalšími partnery. Její součástí 
je i unikátní CoVpoint, kde mohou firmy nabídnout své 
produkty a služby státu nebo dalším společnostem 
a zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem.

V boji s následky pandemie byla přijata celá řada 
dalších opatření. Jejich kompletní výčet můžete najít 
na stránkách BusinessInfo.cz.
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Helpful links / 
Užitečné odkazy

www.ukr.plzen.eu

www.plzensky-kraj.cz

www.rra-pk.cz

www.czechinvest.org

www.bic.cz

http://nejinovator.cz/o-soutezi

https://www.bic.cz

https://www.cmzrb.cz

https://www.mpo.cz

https://spojujemecesko.cz

https://www.czechinvest.org/cz

https://www.businessinfo.cz

https://www.smartcampus.cz

https://www.stavbarokupk.cz
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Helpful links from the current issue / 
Odkazy z aktuálního čísla
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