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Název osvědčené praxe Sachsen hilft sofort /Sasko pomáhá okamžitě 

 
1. Autor, organizace a kontaktní informace 

 

Name Aufbauwerk Region Leipzig GmbH 

Email projekt@aufbauwerk-leipzig.com 

Telephone +49 341 140779-0 

Country Germany 

Region Saxony 

City Leipzig 

 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Nouzové půjčky pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné během pandemie 
nemoci CVID-19 ve Svobodném státě Sasko 

Podrobná informace o praxi 

 

Zejména malé a střední podniky se kvůli koronavirové krizi dostaly do hlubokých 
finančních problémů. Kvůli zdlouhavým blokovacím opatřením musela řada společností 
ukončit nebo výrazně omezit svou činnost, včetně svých dodavatelů. Potřebovali rychlou 
a nebyrokratickou pomoc k překlenutí úzkých míst likvidity. Federální grantový program 
začal až v dubnu 2020, takže bylo nutné jednat rychle. Program byl schopen překlenout 
mezeru ve financování a tak zajistit podniky, které propadly trhlinami podpůrných služeb. 

V rámci nouzového programu nouzová finanční pomoc až 50 000 eur do 48 hodin, v 
odůvodněných výjimečných případech až 100 000 eur. Je poskytována bezúročně a bez 
splácení po dobu tří let. U firem a OSVČ, které nejsou schopny ušlý zisk nahradit, bude 
nejdříve po 36 měsících provedena kontrola, zda je možný odklad nebo zda jsou splněny 
podmínky pro prominutí splácení. Výhodou nouzové pomoci je, že je poskytována bez 
potřeby banky a peníze lze vyplácet rychle a flexibilně. 

Příjemci finančních prostředků jsou jednotlivé osoby samostatně výdělečně činné a také 
společnosti se stálou provozovnou ve Svobodném státě Sasko, jejichž roční obrat 
nepřesahuje jeden milion eur. Patří mezi ně zejména řemesla, obchod, poskytovatelé 
služeb, kulturní a kreativní průmysly i ekonomicky aktivní příslušníci nezávislých profesí. 

Potřebné zdroje Celkový přidělený rozpočet je 752,5 mil. Euro. 

Časový rozvrh (start/end date) březen 2020 – březen 2021 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Svobodný stát Sasko vydal na půjčku celkem 752,5 milionu eur a vyplatil 19 287 
žadatelů. K září 2021 již bylo splaceno 34,5 milionu eur. 

Trh práce v Sasku se rychle zotavil a do září 2021 byl zpět na úrovni roku 2018. Hrubý 
domácí produkt v Sasku očištěný o ceny vzrostl v první polovině roku 2021 o 4,3 
procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Svobodný stát tak 
zaznamenal druhý nejsilnější růst ze všech německých spolkových zemí po Bádensku-
Württembersku (5,5 procenta). Program tak mohl významně přispět ke stabilizaci 
hospodářské situace a trhu práce. 

Zjištěné problémy - 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Program „Sasko okamžitě pomáhá“ ukázkovým příkladem rychlého a rozhodného 
jednání v globální krizové situaci. Okamžitě byl implementován a poskytl zvláštní 
podporu firmám, které propadly sítí jiných podpůrných programů. Z toho měly prospěch 
zejména malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné. 

Za pozornost stojí zejména rychlost a malá byrokracie programu. Tento aspekt dobré 
praxe je zvláště vhodný pro přenos do jiných regionů v přípustných krizových situacích. 
Zejména ten aspekt, že schvalovací proces funguje bez domácí banky a peníze lze 
vyplácet rychle a flexibilně. Úspěšné hospodářské oživení ukazuje účinnost praxe. 

Další informace - 
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Klíčová slova Půjčka, COVID-19 

Názor experta   

 


