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Osvědčená praxe 8 
 

Název osvědčené praxe Kompenzační voucher pro malé a střední podniky Malopolska 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

Name FRDL MISTiA Wojciech Odzimek 

Email wojciech.odzimek@mistia.org.pl 

Telephone +48 12 633 51 54 

Country Poland 

Region Malopolska 

City Krakow 

 

Místo: 

Country Poland 

Region Malopolska 

City Krakow 

Hlavní odpovědná instituce Malopolska Center of Entrepreneurship 

 
 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Kompenzační poukaz na poskytnutí nevratné dotace MSP na udržení 
pracovních míst v regionu Malopolska (plný úvazek), do 3 měsíců ode 
dne podání žádosti o kompenzační poukaz. 

Podrobná informace o praxi 

 

Toto řešení přímo reagovalo na problém negativních dopadů lockdownu a 
ekonomického výpadku, ke kterému došlo v březnu až dubnu 2020 v Polsku. 
Ekonomický výpadek a uzamčení vedly ke snížení počtu prodaných výrobků a 
služeb, poklesu výnosů a potížím s udržením pracovních míst malopolskými 
malými a středními podniky. 

 

Cílem projektu byla podpora malopolských MSP, které se potýkají s finančními 
potížemi způsobenými epidemií COVID-19 v oblasti zachování pracovních 
míst. Podpora malopolských malých a středních podniků založená na 
poskytování dvou typů poukázkových řad: 

b) podpora malopolských malých a středních podniků, jejichž činnost byla 
v době uzamčení zakázána, jako jsou: gastronomie, akce a výstavnictví, 
kulturní průmysl, kadeřnické služby a jiná kosmetická ošetření, sportovní, 
zábavní a rekreační aktivity, hotelové služby atd. – 17 500 000 EUR 

 

 b) podpora malopolských malých a středních podniků, jejichž činnost nebyla 
během období blokování zakázána – 26 500 000 EUR 

 

Poukaz byl poskytnut ve výši 2 000 EUR na jednoho zaměstnance (na plný 
úvazek), bez majitele firmy, za účelem udržení pracoviště po dobu minimálně 3 
měsíců. 

Do pracovních míst prohlášených za udržená se nezahrnovali zaměstnanci, 
kteří nevytvářeli náklady, tedy zaměstnanci, kteří byli např. na neplaceném 
volnu, nemocenské déle než 33 dnů, na mateřské či rodičovské dovolené. 
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Poukaz lze použít na běžné náklady na udržení finanční likvidity; byla to 
paušální částka. 

Poukaz bylo možné získat maximálně na 49 plných úvazků bez majitele. 
Minimální výše grantu byla 2 000 EUR. Maximální částka je 97 000 EUR 

 

Hlavní příjemci projektu: Malopolské malé a střední podniky, které se 
v důsledku pandemie COVID-19 dostaly do finančních potíží, jejichž finanční 
situace se zhoršila, tj. jejich obrat v kterémkoli měsíci od 1. Února 2020 oproti 
průměrnému měsíčnímu obratu v druhé polovině roku 2019 snížena minimálně 
o 50 %. 

Potřebné zdroje 
Finanční prostředky- 44 000 000 EUR z Regionálního operačního programu 
Malopolska. 

Časový rozvrh (start/end date) May 2020- October 2020 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Toto řešení umožnilo zachovat pracovní místa v Malopolsku, která byla 
ohrožena vlivem lockdownu. O vouchery byl velký zájem. MSP podaly 3 078 
žádostí. U typu A byly poukázky uděleny 1 536 MSP au typu B 1 542 MSP. 
Celkový počet udržovaných pracovních míst se pohybuje kolem 20 000 
pracovních míst na plný úvazek. 

Zjištěné problémy - 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Řešením byla ad hoc forma podpory MSP zaměřená na udržení pracovních 
míst, které jsou důležitým faktorem ekonomického rozvoje regionu. 
Mechanismy, které chrání pracovní místa, jsou zásadní pro ekonomickou 
stabilitu regionu a pro udržení udržitelnosti společností. Finanční podpora 
podnikatelů související s plněním konkrétních požadavků je dobrým 
mechanismem, který chrání firmu i lidi. Řešení je přenosné, relativně 
jednoduché, jednorázové, na základě tvrdých indikátorů a výsledků, řešení 
minimalizuje administrativní a procesní zátěž, řešení lze implementovat on-
line, což je výhodou v době pandemie a epidemiologických omezení. Výše 
podpory (2000 EUR za 3 měsíce) byla průměrnou výší platu v Malopolsku a 
korelovala s úrovní ekonomického rozvoje. Částka nepřesáhla náklady 
podnikatele, a proto se jednalo o skutečnou náhradu, nikoli o nepřiměřenou 
podporu. 

Další informace www.mcp.malopolska.pl 

Klíčová slova Voucher, compensation 

Názor experta   

 


