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1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Číslo výzvy: 637/03_16_047/CLLD_15_01_036
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 20. 8. 2018, 4:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 23. 11. 2018, 12:00 hod.

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
ALOKACE VÝZVY, DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU
Finanční alokace: 1 000 000 CZK
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 CZK
Forma podpory: ex post, ex ante

Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
míra podpory 85%:
• nestátní neziskové organizace
• obchodní společnosti
• sociální podniky
• OSVČ

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
CÍLOVÉ SKUPINY
Aktivita A1. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK
• Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, a to:
•
•
•
•
•
•

Osoby se zdravotním postižením
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
CÍLOVÉ SKUPINY
Aktivita A2. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK
• Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, a to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby se zdravotním postižením
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve veku 50 a více let
Lidé mladší 30 let, kteří nejsou zaměstnáni, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
INFORMACE O INVESTIČNÍCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADECH
Investiční náklady
• Maximální objem nákladů (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu – 50%.
Nepřímé náklady
• Nepřímé náklady – maximálně 25 % přímých způsobilých nákladů projektu
• Podíl nákupu služeb – snížení nepřímých nákladů:
- nad 60 % celkových způsobilých výdajů – 15%
- nad 90% celkových způsobilých výdajů – 5%
• Řízení projektu, cestovní výdaje realizačního týmu, publicita, spotřební
materiál, provozní výdaje
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2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
• A1. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

• A2. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A1. INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK
• Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro
zaměstnance mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při
jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik (např. předák, mistr, kouč, psycholog,
asistent) – mzdy nově přijatých zaměstnanců z CS. Zaměstnanci z realizačního týmu musí mít
potřebnou kvalifikaci nebo praxi. Zahájení pracovního poměru do 3 měsíců od zahájení
realizace projektu.
• Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a
vzdělávání ostatních zaměstnanců (především kurzy pro zefektivnění práce z CS) –
financováno z přímých výdajů
• Marketing sociálního podniku (kampaň na podporu prodeje, reklama atd.)
• Nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita sociálního podniku – vybavení a zařízení
nezbytné pro realizaci projektu a pracují s ním zaměstnanci z CS. Zahájení aktivity do 3
měsíců od zahájení realizace.
• Žadatel si může vydefinovat další relevantní činnosti.

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A2. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK
• Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro
zaměstnance mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při
jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik (např. předák, mistr, kouč, psycholog,
asistent) – mzdy nově přijatých zaměstnanců z CS. Zaměstnanci z realizačního týmu musí mít
potřebnou kvalifikaci nebo praxi. Zahájení pracovního poměru do 3 měsíců od zahájení
realizace projektu.
• Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a
vzdělávání ostatních zaměstnanců (především kurzy pro zefektivnění práce z CS) –
financováno z přímých výdajů
• Marketing sociálního podniku (kampaň na podporu prodeje, reklama atd.)
• Sledování environmentálního dopadu – sledování plnění environmentálního přínosu
(kvantitativně, kvalitativně) v interních dokumentech podniku
• Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy
znevýhodněných pracovníků atd.
• Žadatel si může vydefinovat další relevantní činnosti.

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
OBECNÉ PODMÍNKY
• Udržitelnost/fungování sociálního podniku
• Dodržování rozpoznávacích znaků integračního a environmentálního sociálního podniku
• V případě nové podnikatelské aktivity je tato aktivita definovaná jako odštěpný závod. Pokud
je celá stávající společnost přihlášena jako sociální podnik, odštěpný závod se nezakládá.
• Nová nebo rozvojová aktivita:
•
•
•
•
•
•

Nově vzniklého subjektu
Nově zřízená živnost existujícího subjektu
Nový obor v rámci stávajícího oprávnění k podnikání
Nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění
Podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu
Rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění za předpokladu vzniku nových pracovních míst pro
zaměstnance z CS (rozšíření prostorové kapacity, nové technologie, modernizace výroby atd.)
• Rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání stávajících sociálních podniků

• Žadatel může novou ekonomickou činnost, která je předmětem podpory, začít vykonávat
nejdříve s datem zahájení realizace projektu
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3. INDIKÁTORY:
• Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit

• Indikátory výstupů
• Indikátory výsledků
• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt

• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od počátku
projektu do konce příslušného monitorovacího období

POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S INDIKÁTORY
• Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů – včetně popisu způsobu stanovení
této hodnoty
• Nastavení je závazné – úprava je podstatnou změnou, při nesplnění možné sankce

• Průběžné sledování jejich naplnění – ve zprávách o realizaci projektu
• Prokazatelnost vykazovaných hodnot – záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd.
ověřitelné případnou kontrolou, monitorovacími listy
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4. ZPŮSOBLILOST VÝDAJŮ:
VĚCNÁ ZPŮSOBILOST
• Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kapitole 6 Specifické části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ
• Způsobilé výdaje – osobní náklady, cestovné, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb,
celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele soc. služby (vzdělávání musí souviset s
poskytováním základních činností sociální služby)

ČASOVÁ ZPŮSOBILOST
• Náklady vzniklé v době realizace projektu

• Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS

