
 
 

 

 
 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA              19. 4. 2017  

 

 

Sociální podnikání konkrétně 

První ročník Veletrhu sociálního podnikání v našem kraji 
 

Regionální rozvoj, podpora sociálního podnikání a společenská odpovědnost byly hlavními tématy 

veletrhu, který se uskutečnil ve středu 19. dubna 2017 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.  

 

V rámci této akce, kterou připravil Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací, 

proběhla řada zajímavých prezentací a workshopů. Téměř stovka účastníků měla možnost dozvědět se  

o fungování Regionálního centra podpory sociálního podnikání, odpovědném zadávání veřejných zakázek, 

možnostech financování a poradenství v oblasti sociálního podnikání a připravovaném zákonu o sociálním 

podnikání. Účastníci získali také informace o sociálním zemědělství a seznámili se s příklady dobré praxe 

sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji, které prezentovalo cca 20 subjektů.  

 

Veletrh zahájil náměstek hejtmana Vladimír Derner, který poznamenal: „Sociální podnik funguje na 

konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního, přičemž veřejný 

prospěch je důležitější než zisk. Sociální podnikání pomáhá zdravotně či sociálně znevýhodněným lidem  

a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení.“ 

 

Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací uvedla: „Vznik Regionálního centra podpory sociálního 

podnikání jsme s krajem připravovali dva roky a dnešní veletrh je jedním z konkrétních výstupů tohoto 

projektu. Dalšími aktivitami jsou např. konzultační místo pro zájemce o sociální podnikání a poradenství 

v oblasti dotačních titulů v programovém období 2014–2020.“ 

 

Na veletrhu byl také oficiálně představen katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji. 

„Katalog má tištěnou i elektronickou podobu (www.cirihk.cz/katalog-socialnich-podniku-a-nahradniho-

plneni.html) a představuje výrobky a služby sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění.  Jeho 

distribucí mezi veřejné s další instituce v Královéhradeckém kraji bychom rádi pomohli sociálním podnikům 

dostat se do povědomí možným odběratelům jejich zboží a služeb ať už v režimu náhradního plnění,  

či nikoliv,“ upřesnila Jana Smetanová z Centra investic, rozvoje a inovací, která za projekt Regionálního 

centra podpory sociálního podnikání zodpovídá.  

 

 

 

 

 

Další informace: www.cirihk.cz/socialnipodnikani 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, e-mail: podnikani@cirihk.cz 
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