
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ  

V OPERAČNÍM PROGRAMU 

ZAMĚSTNANOST 
  

 

MPSV - Odbor podpory projektů (86) 

 



KONTAKTY 

 Odbor podpory projektů (Kartouzská 4, Praha 5) 

 Mgr. Simona Vavrochová (simona.vavrochova@mpsv.cz) tel. +420 950 195 797  

 Mgr. Kristýna Mixová (kristyna.mixova@mpsv.cz), tel.: +420 950 192 164 

 Ing. Monika Hejzlarová (monika.hejzlarova@mpsv.cz), tel.: +420 778 494 613 

 Detašované pracoviště Brno (Jihomoravský a Zlínský kraj) 

 PhDr. Milada Pelajová (milada.pelajova@mpsv.cz), tel.: +420 778 427 855 

 Mgr. Ing. Zdeněk Okáč (zdenek.okac@mpsv.cz), tel.: +420 773 790 706 

 Detašované pracoviště Ostrava (Moravskoslezský a Olomoucký kraj) 

 Mgr. Andrea Beličinová (andrea.belicinova@mpsv.cz), tel.: +420 770 116 530 

 Detašované pracoviště Ústí nad Labem (Ústecký a Karlovarský kraj) 

 Mgr. Bohumila Kohlová Dušková DiS. (bohumila.kohlova@mpsv.cz),  

     tel.: +420 770 147 906 

 Ing. Tomáš Šášik (tomas.sasik@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 907 
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PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ČR 

POKRAČUJE 
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Projekt MPSV na podporu SP v ČR probíhá od prosince 2016 do 2019 

1) síť 20 lokálních konzultantů (úspěšní sociální podnikatelé) – 

konzultace pro zájemce o sociální podnikání zdarma – předávání 

praktických zkušeností s fungováním sociálního podniku, rady k 

podnikatelskému plánu, semináře pro veřejnost 

 

2) 10 expertů z různých oblastí: specializovaná poradenská činnost, 

gastropodnikání, marketing, management, veřejné zakázky. Experti mají 

dlouhodobou praxi ve své oblasti 

 

3) stáže v sociálních  nebo ,,běžných,,  podnicích – rozdílné délky, 

doporučuje se cca 5denní 

 

4) aktualizace webu www.ceske-socialni-podnikani.cz 

Kontakt: sarka.vokalova@mpsv.cz nebo gabriela.kurkova@mpsv.cz 
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPZ 

 V OPZ vyhlášeny 3 „hlavní“ výzvy: č. 15, č. 67 (ukončeny), č. 129 – 

aktuálně vyhlášená 

 Celková alokace na granty pro SP v OPZ 450 mil. Kč 

 Celkem přišlo přes 500 žádostí, v realizaci nyní 39 projektů za 150 

mil. Kč 

 Jako jedno z témat je sociální podnikání podporováno ve výzvě č. 47 

pro tzv. Místní akční skupiny – zatím není v realizaci žádný projekt 

 V rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

(výzva č.26) byly podpořeny 2 projekty za 8 728 028 Kč 
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PRINCIPY SOCIÁLNÍHO  PODNIKU – 

INTEGRAČNÍHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO  

EKONOMICKÝ PRINCIP 

 

 

 

 
LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) PRINCIP 

SOCIÁLNÍ PRINCIP 

ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP 
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ZÁKLADNÍ PRINCIP 
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Společensky prospěšný cíl = podnik existuje za účelem 

naplnění společensky prospěšného cíle: 

 - cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

- cílem je řešení konkrétního environmentálního          

problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob 

znevýhodněných na trhu práce 

- principy SP včetně charakteristiky a konkrétního 

naplňování rozpoznávacích znaků uvede žadatel v 

zakládacích dokumentech 

 



OBLASTI PODPORY SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM 

PROGRAMU ZAMĚSTNANOST 



PRIORITNÍ OSA 2 SOCIÁLNÍ 

ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 

 
INVESTIČNÍ PRIORITA 2.1.AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, 

VČETNĚ ZAČLEŇOVÁNÍ S OHLEDEM NA PODPORU 

ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A AKTIVNÍ ÚČAST A ZLEPŠENÍ 

ZAMĚSTNATELNOSTI  

 



VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, 03_17_129 

  vznik nových podnikatelských aktivit  v oblasti  

              sociálního podnikání – integrační a environmentální SP 

   

  vyhlášení výzvy 30. června 2017  

  max. délka projektu 24 měsíců 

  výzva je průběžná otevřená až do listopadu 2018  

 

  15% spolufinancování příjemce, forma ex-ante 

  min. výše podpory 400 000 Kč 

  max. výše podpory 6 000 000 Kč (de minimis), u zemědělské  

  prvovýroby 15.000 Eur 

   

  obchodní společnosti, OSVČ, NNO (historie 12měsíců) 

  všechny regiony mimo hl. m. Prahy 

 

 

 

 

9 



CÍLOVÉ SKUPINY 

• osoby dlouhodobě (1 rok u integračního, 5 měsíců u 

environmentálního SP) či opakovaně nezaměstnané 

• osoby se zdravotním postižením (invalidní, osoby zdravotně 

znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením) -  doložení 

posudek/potvrzení/rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nebo 

rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku na péči 

• Osoby ve výkonu trestu a opouštějící výkon trestu odnětí svobody 

• osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy 

• azylanti do 12 měsíců od získání azylu 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé  
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DALŠÍ CS PRO ENVIRONMENTÁLNÍ SP 

• neaktivní osoby tj. v produktivním věku, které nejsou ani 

zaměstnané ani nezaměstnané (evidované ÚP ČR) 

• osoby pečující o malé děti (tj.: o osoby mladší 15 let) 

• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a 

více let 

• lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v 

profesní přípravě  
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ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:  

 podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu,  

 podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již 

existujícího, 

 podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího 

oprávnění k podnikání, 

 podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího 

oboru činnosti  

 podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující 

stávající službu, avšak takovou, jejíž poskytování je jednoznačně 

vázáno k místu provozovny  

 

 Způsobilé výdaje se vždy týkají jen nových podnikatelských aktivit. 

Novou aktivitu musí žadatel začít vykonávat nejdříve s datem 

zahájení realizace projektu. Principy SP se vztahují jen na nové 

podnikatelské aktivity. Nová podnikatelská aktivita musí být 

jednoznačně oddělena ze stávající činnosti.  
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KLÍČOVÉ AKTIVITY 

 

• Vytvoření a zachování  pracovních míst – pracovní místa pro CS 

musí být obsazena nejpozději do 3 měsíců od zahájení projektu 

 

• vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či realizačního týmu 

financovaných z přímých nákladů  

 

• marketing sociálního podniku 

 

• provozování sociálního podniku  

 

• Sledování environmentálního dopadu 

 

• Udržitelnost  
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PŘÍLOHY  

 

 Přílohy žádosti:  

     - max.3 přílohy 

 

     - povinně: PODNIKATELSKÝ PLÁN 

            - max. 20 stran – formulář je k dispozici v IS KP14+ a na  

              webových stránkách OPZ 

 

     - nepovinné přílohy PP (max. 2): 

       smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy 

 

 Fáze hodnocení:  

       -  hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

       -  věcné hodnocení – hodnotící komise  
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PRIORITNÍ OSA 2 SOCIÁLNÍ 

ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 

 
INVESTIČNÍ PRIORITA 2.3. STRATEGIE KOMUNITNĚ 

VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

 

 



PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ  

V RÁMCI VÝZVY PRO MAS - CLLD 

 v rámci výzvy pro MAS č.03_16_047  (IP 2.3 OPZ) bude podporováno 

široké spektrum aktivit (vedle soc. pod. také např. soc. služby, soc. 

práce, komunitní centra, aktivity na podporu zaměstnanosti, 

prorodinná opatření,..) 

 všechny aktivity musí být součástí programového rámce příslušné 

SCLLD 

 průběžná otevřená výzva (ČR, mimo hlavní město Praha, na území 

MAS) - na jejím základě budou MAS vyhlašovat své výzvy pro 

žadatele 

 Výzva otevřená od 29.4. 2016, v zásadě na celé programové období 

 alokace na IP 2.3 OPZ cca 1,8 miliard Kč včetně spolufinancování 

(alokace určena pro všechny typy aktivit, nejen na podporu sociálního 

podnikání) 

 

 

   

 

   

   

   

   

   

 

 

 



JAKÁ JE BUDOUCNOST? 

 MPSV připravuje zavedení finančních nástrojů na podporu SP v 

rámci tohoto programovacího období 

 Předpoklad zavedení 3Q/2018 

 Cílem jsou výhodnější finanční nástroje, které reflektují specifika 

sektoru 

 Pravděpodobně: 

 Zvýhodněné úvěry s poradenstvím 
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ZDROJE INFORMACÍ 

Internetové stránky: www.esfcr.cz (OP Zaměstnanost 2014-2020) 
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Dokument OP Zaměstnanost 

Harmonogram výzev, znění výzev 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně 
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady / s jednotkovými náklady 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ 

Příručka pro hodnotitele 

Obvyklé ceny a mzdy/platy (tabulka) 

http://www.esfcr.cz/


 

DĚKUJI VÁM ZA 

POZORNOST 
 

KONTAKT : 

ZDENEK.OKAC@MPSV.CZ (ODD. 862) 

VERONIKA.POKORNA@MPSV.CZ (ODD. 873) 
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