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Osvědčená praxe 13 
 

Název osvědčené praxe Městský podpůrný fond pro mikropodniky 

 
1. Autor, organizace a kontaktní informace 

 

Jméno Alexandre Xavier Barbosa de Freitas 

Email Alexandre.freitas@cm-vpaguiar.pt 

Telefon Tel: 259 419 103 | Fax: 259 419 106 | Tm: 962 014 579 

Country PORTUGALSKO 

Region Vila Real 

Město Vila Pouca e Aguiar 

 

Místo: 

Country Portugal 

Region Vila Real 

City Vila Pouca de Aguiar 

Hlavní odpovědná instituce Město VILA POUCA DE AGUIAR 

 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Městský nouzový fond na podporu mikropodniků 

Podrobná informace o praxi 

 

V rámci opatření ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů, které obchodníkům 
způsobila pandemie nemoci Covid-19, vytvořila obec Vila Pouca de Aguiar Městský 
nouzový fond na podporu mikropodniků. 

- Mikropodniky mají ze své podstaty nízkou úroveň peněžních toků, jsou závislé na 
každodenním podnikání, během pandemie neexistoval žádný obchod pro malé kavárny, 
restaurace atd.… což mělo dramatické následky. 

- Obec vytvořila nouzový fond pro mikropodniky se sídlem v obci, žádosti jsou 
předkládány obecním službám (pouze jedna žádost na společnost) a finanční podpora je 
založena na výpadku příjmů, které společnost měla v letech 2019 až 2020, zohledňuje 
se počet zaměstnanců. 

- - Příjemci jsou všechny mikropodniky ve Vila Pouca de Aguiar, jejichž oblasti 
činnosti jsou popsány v nařízení schváleném zastupitelstvem obce. 

Potřebné zdroje 
- Dostupné finanční zdroje: 150 000 € 

- Lidské zdroje: 12 spolupracovníků města 

Časový rozvrh (start/end date) Začátek 30. dubna 2021 – dosud pokračuje 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Tato praxe umožnila zachránit několik podniků před uzavřením. 

Jsme malá komunita a tady na každém podnikání hodně záleží!!! 

Konečná čísla nejsou uzavřena, ale v tuto chvíli se konečná dotace blíží ke konci a my 
jsme měli pouze 3 společnosti (ze 634), které ukončily činnost. 

Zjištěné problémy 

Celkově jsme názoru, že hlavní obtíže byly: 

1 – šíření informace o podpoře – někteří majitelé malých firem jsou staří a nemají 
například sociální média. 

2 – Výše finanční podpory na 1 firmu by měla být vyšší. 

Potenciál pro poučení nebo 
Venkovské oblasti mají velmi charakteristické rysy a také ekonomické prostředí, většina 
podniků je velmi malá a většinu času v rodinném vlastnictví, takže odpovědět v době 
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přenos krize musí oni. 

Myšlenka přímé finanční podpory, pokud není příliš dobře nastavena a vysvětlena 
občanům, může být kontraproduktivní, takže je klíčové, aby veškerá regulace měla 
tempo, aby realizace projektu byla jasná a rychlá. 

Pokud je toto vše zajištěno, může být tento druh podpůrných opatření velmi účinný a 
může mít přímý dopad na komunitu. 

Další informace 

Link na zdroje dalších informací o osvědčené praxi: 

https://cm-vpaguiar.pt/wp-content/uploads/2021/05/Regulamento-Fundo-de-
Emergencia.pdf 

https://cm-vpaguiar.pt/municipio/protecao-civil/covid-19/ 

https://cm-vpaguiar.pt/wp-content/uploads/2021/04/form_req-MOD.176_VPA.0-Fundo-
de-emergencia.pdf 

 

Klíčová slova - 

Názor experta   
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