Ošetřovné pro OSVČ z MPO
Interaktivní formulář zde:

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Vyplněnou žádost o poskytnutí dotace odešle žadatel s přílohami na Ministerstvo průmyslu a
obchodu:
 prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvést fpmpo20)
 e-mailem s elektronickým podpisem na fpmpo20@mpo.cz (do předmětu e-mailu uvést fpmpo20)
 originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“
Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
Datum vyhlášení: 31. 3. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59
Úlohou živnostenských úřadů je telefonicky nebo e-mailem reagovat na dotazy a pomoci podnikateli
s vyplněním formuláře. Ve Frýdku-Místku s ohledem na platná opatření vlády zvolte bezkontaktní formou
komunikace na lince: 558 609 kl. 190, 193, příp. e-mailem na zivnost@frydekmistek.cz
Žádosti živnostenské úřady nepřijímají.
Příjemce rozhodné skutečnosti pro přiznání dotace stvrzuje svým podpisem v čestném
prohlášení, například:





Jedná se v době podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace o hlavní výdělečnou činnost
Jsem zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
Nemám žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní
pojišťovně
Jsem malým a středním podnikatelem*

O „ošetřovné“ žádá OSVČ:
 Pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli
koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek
žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
 Pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I
(lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli
koronaviru.
 Pečující o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o
sociálních službách.
Příjemce podpory není OSVČ, pokud je ke dni podání v konkurzu, v insolvenci, v exekuci, v likvidaci, lze
zahájit kolektivní úpadkové řízení nebo je v obtížích (ES).
Příjemce nemá přerušenou činnost a nečerpá jiný kompenzační příspěvek.
Ministerstvo žádost vyhodnotí a zašle rozhodnutí, zda dotaci bude či nebude možné vyplatit.
Finanční příspěvek je poskytován ve výši 424 Kč/den, zpětně po dobu mimořádných opatření za jednotlivé
měsíce. Ošetřovné zašle na bankovní účet uvedený v žádosti.

Zde jsou průběžně aktualizovány Odpovědi na konkrétní dotazy
*PŘÍLOHA č. 1 Nařízení Komise č. 800/2008, čl. 87 a 88 - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
V rámci kategorie malých a středních podniků je malý podnik vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků je mikropodnik vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

