
1) Informace o podmínkách podpory prosím čerpejte z VÝZVY, nikoli z tiskových 
zpráv MPO či SFKMG. Odkaz na text výzvy COVID-KULTURA 3.2 Audiovize najdete na 
stránkách Fondu v sekci Aktuality.

2) Které podpůrné programy lze kombinovat s COVID - Kultura 3.2 Audiovize?

Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020).............................................................................
Kompenzační bonus pro OSVČ (podzim 2020)........................................................................
Kompenzační bonus COVID 21..............................................................................................................
COVID - Kultura OSVČ.......................................................................................................................................
Ošetřovné....................................................................................................................................................................
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3) Výjimky neexistují. Aktuální nastavení výzvy je konečné a výzvu nelze měnit. Výzva 
obsahuje podmínky udělení dotace, tyto podmínky nejsou nastaveny s cílem diskriminovat, 
ale zacílit podporu na tu část audiovize, kam Výzvy SFKMG cílit a směřovat ze zákona nemo-
hou. Alokací 200 mil. Kč není možné podpořit celý audiovizuální sektor. 

4) COVID - KULTURA 3.2 Audiovize se nijak nevztahuje k roku 2021.

5) Rozhodné období je doba, za kterou se vyhodnocuje, zda je žadatel oprávněný 
žádat o podporu. Rozhodné období je pro jednotlivé kategorie následující:

1. 5. - 31. 12. 2020
1. 5. - 31. 12. 2020
1. 5. - 31. 12. 2020

12. 10. - 31. 12. 2020
1. 10. 2019 - 31. 12. 2020
1. 10. 2019 - 31. 12. 2020

A1..........................................
A2.........................................
A3.........................................
B1....................................
B2.......................
B3.......................

6) Podnikatelská činnost žadatelů kategorie A musela být zahájena nejpozději 1. 1. 
2018.

7) Přerušení a obnovení činnosti: Žadatelé v kategoriích A1 a A3, kteří svoji živnost přeru-
šili, mají právo ve výzvě žádat, pokud měli v rozhodném období (1. 5. - 31. 12. 2020) živnost 
aktivní alespoň 60 dní a zároveň si živnost obnovili nejpozději ke 14. 2. 2021.

COVID - KULTURA 3.2 Audiovize: FAQ



8) Podpora pro kategorii A je určena pouze pro OSVČ, nikoli s.r.o.

9) Kategorie A je určena pouze pro fyzické osoby podílející se na výrobě
audiovizuálních děl. Není určena pro dodavatele, půjčovny atd a nevztahuje se
na činnost týkající se divadla a jiných kulturních odvětví.

10) Částka 418 020,- Kč, která představuje hranici pro maximální příjem v roce 2020
pro žadatele v kategoriích A1 a A3, je hrubý nezdaněný příjem (obrat).


