Informační seminář k vyhlášeným výzvám
MAS Mohelnicko, z.s.

IROP
Sociální podnikání
17. července 2017, zasedací místnost MěÚ Mohelnice

Sociální podnikání
Principy sociálního podnikání
Sociální prospěch
• minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu
zaměstnanců sociálního podniku;
• se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o
pracovní činnosti (dále jen „DPČ“);
• minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku.
• zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku, naplňování společensky
prospěšných cílů; zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování, participují na něm, pokud
mají zájem a jsou k participaci způsobilí vzhledem k míře a typu svého znevýhodnění
• důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

Sociální podnikání
Principy sociálního podnikání
Ekonomický prospěch
• zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku (více než 50 % zisku je
reinvestováno do rozvoje sociálního podniku)
• nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo
zřizovatelích
• výnosy sociálního podniku tvoří minimálně z 30 % tržby z prodeje vlastních výrobků
nebo z poskytování vlastních služeb

Sociální podnikání
Principy sociálního podnikání
Environmentální prospěch
• podnik má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí, např. využití
recyklovaných tonerů, papírů, eko automobilů, čističek vody či vzduchu,
recyklovatelných obalů, energeticky nenáročných budov a přístrojů, ekologicky šetrných
výrobků

Místní prospěch
• podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo
sousedního kraje; nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám
• podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních dodavatelů

Sociální podnikání
Typy podporovaných aktivit
• Vznik nového sociálního podniku
• Rozšíření podniku
• Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových skupin. Při stavbě, rekonstrukci
a nákupu zařízení a vybavení zohledňuje specifické potřeby cílových skupin
prostřednictvím vhodně vybrané pracovní pozice, zajišťuje bezbariérové úpravy prostor
nebo zázemí pro zaměstnance, pracovní pomůcky, ochranné prostředky.

Sociální podnikání
Cílové skupiny
• uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok
• uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu
práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech
souborné délky minimálně 12 měsíců
• osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a
osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení
• osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do
12 měsíců od opuštění zařízení
• osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
• azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na Úřadu práce ČR

Sociální podnikání
• Vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované
projekty CLLD
• Datum vyhlášení a zahájení příjmu žádosti: 3. 7. 2017
• Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 9. 2017, 16:00
• Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014
• Datum ukončení realizace projektu: nejpozději 28. 2. 2020

Sociální podnikání
• Celková výše dotace z EFRR: 2 000 000 Kč
• Míra podpory z EFRR: 95 %
• Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč
• Forma podpory: ex-post
• Projekty jsou podpořeny v souladu s nařízením Komise č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Sociální podnikání
Oprávnění žadatelé
• osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění
• obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace

Sociální podnikání
• Etapy projektu – ne kratší než 3 měsíce
• Hlavní aktivity: min. 85 % celkových způsobilých výdajů
• Vedlejší aktivity: max. 15 % celkových způsobilých výdajů
• Udržitelnost – 5 let je třeba udržet výstupy projektu a evidovat je,
udržet principy sociálního podnikání a doložit je

Sociální podnikání
Vznik nového sociálního podniku
• založení nového podnikatelského subjektu,
• rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není
sociálním podnikem:
- o nový předmět podnikání,
- o nově zřízenou živnost,
- o nový obor činnosti v rámci živnosti volné.
Oprávnění k provozování nového předmětu podnikání/živnosti musí být
vydáno před podáním žádosti o podporu a musí přímo souviset s
podnikatelskou činností, která je předmětem podpory. Žadatel může zahájit
novou ekonomickou činnost, která je předmětem podpory, nejdříve s datem
zahájení realizace projektu, uvedeném v právním aktu.

Sociální podnikání
Rozšíření podniku
• v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání
žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a
zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů v podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

Sociální podnikání
Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
• Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k
rozšíření podniku. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o
rozšíření nebo inovaci stávajícího oprávnění k podnikání nebo o
získání nového oprávnění k podnikání.

Sociální podnikání
Způsobilé výdaje
• stavby a stavební práce
• nákup pozemků (max. 10 % czv) a staveb (znalecký posudek)
• nákup služeb
• majetek a vybavení

Sociální podnikání
Indikátory výstupu
1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
1 04 03
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny
Indikátory výsledku
nejsou vykazovány - je nutné, plánované výsledky projektu stručně
slovně popsal na záložce „Popis projektu“ v MS2014+

Sociální podnikání
Povinné přílohy žádosti
1. Plná moc
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
3. Doklady o právní subjektivitě
4. Výpis z rejstříku trestů
5. Podnikatelský plán
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
řízení
8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení
9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
10. Položkový rozpočet stavby
11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Sociální podnikání
Způsob hodnocení projektů
• MAS – formální náležitosti a přijatelnost, věcné hodnocení
Hodnotící kritérium

Hodnocení

Referenční dokument

Finanční náročnost projektu

10 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 500 000 – 1 500 000 Kč
5 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 100 000 – 499 999 Kč
0 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyšší než 1 500 000 Kč




Žádost o podporu
Podnikatelský plán

20 bodů – projekt vytvoří 2,5 a více nových pracovních míst
10 bodů – projekt vytvoří méně než 2,5 minimálně však 1 pracovní místo
0 bodů – projekt vytvoří méně jak 1 pracovní místo



Žádost o podporu

Tvorba nových pracovních míst



Podnikatelský plán (kapitola č. 5)



Žádost o podporu



Podnikatelský plán (kapitola č. 5)

Zaměstnání znevýhodněných skupin obyvatel

20 bodů – podíl nových pracovních míst pro cílovou skupinu (indikátor 1 04 03) na celkovém počtu nově
vytvořených pracovních míst (indikátor 1 04 00) je více než 60%
10 bodů – podíl nových pracovních míst pro cílovou skupinu (indikátor 1 04 03) na celkovém počtu nově
vytvořených pracovních míst (indikátor 1 04 00) je 40 až 60 %
0 bodů – podíl nových pracovních míst pro cílovou skupinu (indikátor 1 04 03) na celkovém počtu nově
vytvořených pracovních míst (indikátor 1 04 00) je méně než 40 %

Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný

10 bodů – harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
0 bodů – harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný




Žádost o podporu
Podnikatelský plán (kapitola č. 5)

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace

10 bodů – v projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace
5 bodů – v projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby
jejich eliminace
0 bodů – v projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace




Žádost o podporu
Podnikatelský plán (kapitola č. 9)

Výstupy projektu ovlivní území více než 1 obce MAS
Mohelnicko

10 bodů – výstupy projektu ovlivňují území více než 1 obce MAS Mohelnicko
0 bodů – výstupy projektu mají vliv na území 1 obce MAS Mohelnicko



Žádost o podporu



Podnikatelský plán (kapitola č. 3)

• Závěrečné ověření způsobilosti na CRR

Sociální podnikání
Způsob podání žádosti

Sociální podnikání
ŽADATEL – NOVÁ ŽÁDOST – 06 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM – 68. VÝZVA IROP

Sociální podnikání
VÝBĚR PODVÝZVY – 1. VÝZVA MAS MOHELNICKO … - POTVRDIT VÝBĚR

Kontakt

MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo kanceláře: Moravičany 330
úřední hodiny: každý den po telefonické domluvě
kontaktní osoba pro PR IROP: Jitka Macháčková, tel: 731 104 001
e-mail: masmohelnicko@email.cz
www.masmohelnicko.cz

