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Půl miliardy pro vídeňské živnostníky a malé firmy
Vídeňský magistrát přichystal čtvrtý podpůrný balíček pro městské hospodářství v celkové výši
23 milionů eur. 19 milionů pomůže živnostníkům a malým podnikům s překonáním krize a
udržitelným rozvojem, další 4 miliony získá kongresový turismus. V předchozích třech
programech Vídeň zajistila už 450 milionů eur.
Vídeňská radnice představila v pořadí čtvrtý podpůrný balíček pro podniky zasažené koronavirem. Díky
prvním třem programům už město připravilo 450 milionů eur pro zachování pracovních míst, posílení
hospodářství, zdravotnictví, sociálních služeb i kultury. Čtvrtý balík ve výši 23 milionů eur cílí na
vídeňské podniky a kongresovou turistiku. Ty přitom podle radnice mohou využívat 160 milionů eur z
předchozích balíčků. „Nyní je důležité, abychom společně s vídeňskými podnikateli opět rozjeli
ekonomiku v našem městě. Vídeň tím dělá další krok z pandemie do budoucnosti,“ vysvětil městský
radní pro hospodářství Peter Hanke.
65 000 živnostníků
Čtvrtý vídeňský pomocný balíček doplňuje opatření vyhlášená spolkovou vládou a částečně startuje od
1. března. Vedle radnice se na něm podílí i městská hospodářská agentura a turistická centrála. Jeho
největší cílovou skupinou budou malé firmy a drobní živnostníci, podle radnice totiž připadá šest z deseti
podniků právě na živnostníky. „Našich 65 000 živnostníků tvoří páteř místní ekonomiky. Ať už
řemeslníci, podnikatelé, kreativci nebo osobní trenéři – potřebujeme je všechny, neboť právě díky nim
je Vídeň tak dobrým místem k životu,“ uvedl Hanke. Vídeňští živnostníci, kteří byli výrazně zasaženi
koronavirem, nebo se věnují nové činnosti, mohou od 1. dubna získat až 7 000 eur. Radnice pro ně
vyčlenila celkem 10 milionů eur.
Obchody a služby v každé čtvrti
Dalším pilířem magistrátní pomoci jsou prázdné obchodní prostory ve vídeňských čtvrtích. Právě
fungující obchody a služby v místě bydliště přispívají ke kvalitě života a radnice proto od března
zjednoduší stávající proces podpory. Zájemci o dlouhodobé i krátkodobé využití komerčních prostor v
parterech vídeňských domů nově mohou získat až 25 000 eur, balíček v součtu dosahuje čtyř milionů
eur.
Zbylých pět milionů radnice připraví pro kreativce a inovátory, a to podle pravidel programů, které již
proběhly v loňském roce. Kreativní odvětví získá za spolupráci s městem od března až milion eur, ve
výši až 7 000 eur za projekt. Čtyřmilionový balíček pro inovace odstartuje v dubnu.
Budoucnost kongresové turistiky
Kromě 19 milionů pro menší podniky a živnostníky magistrát připravuje čtyřmilionový paket pro
kongresovou turistiku. Ta ročně přináší kolem miliardy eur přidané hodnoty a v dlouhodobém srovnání
na ni připadá každé osmé přenocování ve Vídni. Každý kongresový turista utratí v průměru kolem 541
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eur, tedy takřka dvojnásobek běžného turisty, a Vídni a Rakousku tak podle propočtů radnice chybí
kolem 100 milionů eur měsíčně.
Vídeňská turistická strategie usiluje o posílení pozice rakouského hlavního města jako kongresové
metropole, a radnice proto navíc vyčlenila 4 miliony eur pro toto odvětví. Čerpat je mohou vedle
pořadatelů velkých kongresů i organizátoři menších firemních akcí. Další podporu radnice slíbila i pro
přípravu budoucích kongresů, korporátních akcí a hybridních formátů, a to nejméně do roku 2023.
Turistická centrála nyní vyjednává o více než stovce mezinárodních akcí, které se ve Vídni mají
uskutečnit od druhé poloviny roku 2021 do roku 2030.
Čtvrtý vídeňský korona-balíček přehledně:
▪ Oživení obchodů (Geschäftsbelebung Jetzt): 4 miliony eur, start 1. března
▪ Kreativní průmysl (Creatives for Vienna II): 1 milion eur, start 1. března
▪ Živnostníci (EPU-Förderung): 10 milionů eur, start 1. dubna
▪ Inovace (Innovate4Vienna II): 4 miliony eur, start 1. dubna
▪ Navíc: podpora kongresového odvětví: 4 miliony eur, start v následujících dnech
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a
také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti
zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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