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SOCIÁLNÍ EKONOMIKA – INVESTI ČNÍ PROJEKT 
 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 
 

Specifický cíl 2.2 – Vznik nových a rozvoj existují cích podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

 

     

Vyhlášení Výzvy, p říjem žádostí 

Datum vyhlášení výzvy:  cca srpen 2016  
Datum ukončení výzvy:  cca listopad 2016   (cca co 3 měsíce se otevře nová výzva) 

Kdo m ůže žádat (příjemce podpory) 

 fyzické osoby (OSVČ) 
 společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 komanditní společnosti, družstva 
 podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních 

předpisů  
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby) 

 

Pozn.  Žadatel musí být nově vzniklým subjektem, nebo musí jít o nově zřízenou živnost 
subjektu již existujícího nebo rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění 
k podnikání nebo rozšíření (personální a současné produkční) kapacity sociálního podniku. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory), model hodnocení 

 Finanční podpora - ze způsobilých výdajů:  85% (v režimu de minimis) 
 Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  0,4 mil. K č 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  4,9 mil. K č 
 Druh výzvy:      kolová  
 Model hodnocení:      jednokolový  
 Forma podpory:      dotace, ex-post financování  

Územní  zaměření podpory  

Území celé ČR mimo území hlavního m ěsta Prahy. 
 
Cílené výzvy v objemu min. 60% alokace  specifického cíle 2.2 budou zaměřeny na  projekty 
realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí 
sociáln ě vylou čené lokality , viz: 
 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/cc8d7e6a-0f18-440a-adf2-f4d155afaf92/Mapa_SVL-dle-
ORP-kveten-2015.JPG?width=4959&height=3792&ext=.jpg 
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Cílová skupina projektu 

 Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok. 
 Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 

dvou letech v součtu délky 12 měsíců. 
 Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu. 
 Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců 

od opuštění zařízení. 
 Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:  
� osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve 

osoby plně invalidní, 
� osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní, 
� osoby zdravotně znevýhodněné. 

Typy projekt ů 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podnik ů – Podpora je cílena na vznik 
a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným 
osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do 
podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v 
této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. IROP bude podporovat 
nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání. Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst 
pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných 
podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy 
sociálního podnikání. Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní 
výdaje žadatele. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí 
dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. 
Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat 
předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců. 

 

o Vznik nového sociálního podniku  - Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro 
osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech 
sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech (např.: 
Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. 
Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby 
cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné 
zaměstnance). 
 

o Rozšíření kapacity podniku  - Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být 
provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou 
zohledňovány specifické potřeby cílových skupin. Ve stávajícím sociálním podniku 
může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální 
podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová 
pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z 
cílových skupin. 

 

o Aktivity osob samostatn ě výdělečně činných v sociálním podnikání  - Osoba 
samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň 
splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská 
aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb. Žadatel předkládá se 
žádostí o podporu podnikatelský plán. 
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Specifická kritéria p řijatelnosti 

 Projekt je v souladu s principy sociálního podnikán í: 
o Sociální prospěch - Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30% 

zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet 
z cílových skupin; vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení 
pracovníků do rozhodování. 

o Ekonomický prospěch – zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku. 
o Environmentální a místní prospěch – uspokojení přednostně místní potřeby a využití 

přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty. 
 

 Projekt na rozší ření kapacity podniku musí splnit alespo ň jednu z aktivit: 
o rozšíření nabízených produktů a služeb 
o rozšíření prostorové kapacity podniku 
o zavedení nových technologií výroby 
o zefektivnění procesu v podniku 
o zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu 

Způsobilé výdaje 

 Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
 Pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku 
 Výdaje na propagaci 
 Daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 
 Daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu 

Udržitelnost projektu 

 5 let po datu kolaudace stavby nebo po datu uvedení stroje do provozu 
 


