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Osvědčená praxe 11 
 

Název osvědčené praxe 

Podpora podniků v kulturním sektoru nabízením provozních půjček a grantů na 
pořádání uměleckých, zábavních nebo rekreačních akcí 

 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

Name Vidzeme Planning Region 

Email rita.merca@vidzeme.lv 

Telephone +371 29476373 

Country Latvia 

Region Latvia 

City - 

 

Místo: 

Country Latvia 

Region Latvia 

City - 

Hlavní odpovědná instituce Finance institution ALTUM 

 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Podpůrný program pro MSP zasažené opatřeními proti pandemii 
nemoci COVID-19 působící v kreativním průmyslu ve formě půjčky na 
provozní kapitál a grantu. 

Podrobná informace o praxi 

 

Kulturní sektor a související podniky byly přímo zasaženy omezeními 
uvalenými na kulturní, zábavní a rekreační akce za účelem boje proti 
pandemii COVID-19. Na podporu těchto podniků byl v Lotyšsku 
zaveden podpůrný program.  

Podpora je nabízena MSP registrovaným jako pořadatelé kulturních 
akcí s finančním obratem minimálně 40 000 EUR v roce 2019. 

Podporované akce by měly být negativně ovlivněny omezeními 
COVID-19, měly by mít rozpočet nad 15 000 EUR a plánovány 
v průběhu příštích 18 měsíců. 

Maximální podpora je 300 000 EUR na akci a 900 000 EUR na 
podporovaný podnik. Podpora může pokrýt náklady na uměleckou 
přípravu a odměny pro výkonné umělce a náklady na vybavení a 
technické zabezpečení. 

Podpora je nabízena ve formě půjčky na provozní kapitál a grantu. 

Celková výše půjčky a grantu nesmí přesáhnout 100 % nákladů akce. 
Doba trvání úvěru je až 2 roky s úvěrovými prázdninami až 18 měsíců 
a úrokovou sazbou 2,9 %. 

Maximální výše grantu je 40 % z celkové výše podpory a nesmí 
přesáhnout 120 000 EUR. 

Přihlášky a podpůrné dokumenty lze podávat online pomocí 
klientského portálu www.mans.altum.lv. 

mailto:rita.merca@vidzeme.lv
http://www.mans.altum.lv/
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Potřebné zdroje 
Alokované státní finance na realizaci opatření jsou 6 000 000 EUR. Maximální 
rozpočet přidělený na granty je 2 430 000 EUR. K lednu 2022 byla celková 
výše poskytnuté podpory 2 710 000 EUR. 

Časový rozvrh (start/end date) January 2019 – January 2020 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Do 19. Ledna 2022 bylo podpořeno celkem 24 projektů nabízejících půjčky a 
granty na provozní kapitál 15 podnikům. 

Vzhledem k přetrvávajícím omezením v sektoru a požadavkům ze strany 
podniků byl program v roce 2022 prodloužen. 

Zjištěné problémy 

Jedná se o první finanční nástroj v Lotyšsku zaměřený na podniky v kulturním 
sektoru, takže pro žadatele i poskytovatele, f. ALTUM došlo k postupnému 
učení (náběhová křivka) zájmu. 
Pandemie COVID-19 zpomalila podávání žádostí. 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Cílenou podporu pro podniky konkrétního sektoru lze nejlépe navrhnout a 
rozvíjet se zapojením odborníků z oboru (sektorové nevládní organizace, 
rezortní ministerstvo a odborníci). 

Kombinace grantů a půjček je dobrým nástrojem pro efektivní podporu podniků 
negativně postižených pandemií. 

Další informace www.mans.altum.lv 

Klíčová slova Půjčka, grant, COVID-19, kreativní průmysl  

Názor experta   

 


