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Specifický cíl 2.2 – sociální podnikání
Specifický cíl: 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti soc. podnikání (26 mil. EUR) 

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

- vznik nového sociálního podniku (nákup nemovitostí, rekonstrukce či nová 
výstavba objektu, zařízení a vybavení, zohlednění specifických potřeb cílových 
skupin)

- rozšíření kapacity sociálního podniku (personální rozšíření + rozšíření nabízených 
produktů a služeb, prostorové kapacity, zavedení nových technologií výroby, 
zefektivnění procesů v podniku, zřízení nové divize)

- aktivity OSVČ v sociálním podnikání (OSVČ ze znevýhodněných cílových skupin, 
se zaměstnanci z cílových skupin; nová podnikatelská aktivita, rozšíření nebo 
inovace existujících živnostenských oprávnění)

Příjemci: obchodní korporace, OSVČ, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo 
zakládané organizace, NNO, církve, církevní organizace

Způsobilé výdaje: 400 tis. Kč až 4,9 mil. Kč; nákup pozemků a staveb, stavby a stavební 
úpravy, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace, pořízení dlouhodobého 
HIM/NIM, drobného HIM/NIM, podnikatelský plán, příprava a realizace VŘ, školení při 
uvádění pořizovaného majetku do provozu, ocenění pozemků a staveb, povinná 
publicita, DPH



Specifický cíl 2.2 – sociální podnikání
Omezení:

- projekt v souladu s principy sociálního podnikání (sociální, ekonomický, 

environmentální a místní prospěch); požadován je růst počtu zaměstnaných osob 

z řad cílových skupin

- v IROP jde o investiční prostředky, nelze financovat stávající podnikatelské aktivity 

ani provozní výdaje žadatele; návaznost na aktivity OP Zaměstnanost

- předložení podnikatelského plánu 

- poskytování podpory v režimu de minimis 

- ex-post financování

- minimálně žádost o stavební povolení

- komunikace přes monitorovací systém (IS KP14+)

- udržitelnost 5 let od finančního ukončení projektu

- území celé ČR mimo území hl. města Prahy 

Projekt nesmí být zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních 

turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 

a stravovací zařízení.



Specifický cíl 2.2 – 11. a 12. výzva
Alokace:

11. výzva (pro  ORP se SVL – alokace 132 mil. Kč z ERDF), 

12. výzva (pro ORP bez SVL – alokace 88 mil. Kč z ERDF)

Výzva: kolová, předkládání žádostí do 29. 2. 2016 do 14 hodin; 

ukončení realizace projektu do 30. 6. 2018

Cílové skupiny:

• dlouhodobě nezaměstnaní (evidovaní na ÚP déle než 1 rok, resp. pokud 
délka evidence v posledních 2 letech dosáhla v součtu 12 měsíců), 

• osoby po výkonu trestu (do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu), 

• po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
(do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu),

• osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti (osoby invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni, 
osoby zdravotně znevýhodněné)



Podnikatelský plán – struktura I.
• Obsah, Úvodní shrnutí (v čem projekt spočívá, přednosti podniku, jeho výrobků 

a služeb, shrnutí finančních informací o projektu)

• Informace o sociálním podniku (historie, vlastnické poměry, motivace k založení 
sociálního podniku, popis výrobků a služeb, vymezení a analýza trhu, cíle 
žadatele, indikátory, personální kapacity – připravované pozice  vazba na 
bodování, maximum bodů za dvě a více NPM pro cílové skupiny)

• Principy sociálního podnikání – dokládají se nejpozději se závěrečnou zprávou 
o realizaci (zakládací listina se zapracovanými principy sociálního podnikání) 
a dále průběžně v rámci udržitelnosti (jako součást zpráv o udržitelnosti)
– Sociální prospěch  (podíl zaměstnanců z cílových skupin min. 30 %, účast 

zaměstnanců na směřování podniku; zohlednění specifických potřeb 
zaměstnanců z cílových skupin  vazba na bodování, body za zohlednění 
potřeb)

– Ekonomický prospěch (zisk používán z více než 50 % pro rozvoj sociálního 
podniku, nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích 
zakladatelích, minimálně 30 % tržeb zajištěno z prodeje svých výrobků nebo 
služeb)

– Environmentální prospěch (zohlednění environmentálních aspektů výroby a 
spotřeby)

– Místní prospěch (využívání přednostně místních zdrojů, uspokojování 
potřeb místní komunity)



Podnikatelský plán – struktura II.
• Harmonogram činností (fáze projektu – příprava, realizace, udržitelnost; 

návaznost aktivit, pokud etapy, pak logické celky)  vazba na bodování, body 

za reálný a proveditelný harmonogram

• Management projektu a řízení lidských zdrojů (popis projektového týmu)

• Popis stavebního řízení (o jaký typ stavebního řízení se jedná, v jakém stavu se 

v době podání žádosti nachází)

• Technické a technologické řešení projektu (vlastní popis, co je projektem 

řešeno, popis stavebních částí, pořízení technologií a vybavení; pokud je projekt 

realizován v dlouhodobě neudržovaném objektu, tj. nad 5 let, nebo je umístěn 

v brownfieldu, uvede se identifikace objektu  vazba na bodování, pokud je 

projekt v takovémto objektu realizován)

• Průzkum trhu (týká se pořizovaných technologií a vybavení; z důvodu 

posouzení přiměřenosti cen, způsob stanovení předpokládané hodnoty)

• Finanční plán (cash-flow ve fázi realizace a ve fázi udržitelnosti; jak bude 

zajištěno předfinancování; jak bude zajištěno financování provozních výdajů)



Podnikatelský plán – struktura III.
• Rozpočet projektu (způsobilé výdaje: stavby a stavební práce, majetek a 

vybavení, nákup služeb, publicita projektu; nezpůsobilé výdaje; výdaje celkem) 

• Popis rozšíření kapacity podniku (nerelevantní, pokud vzniká nový podnik; vždy 

musí jít o personální rozšíření a dále o jednu z následujících aktivit: rozšíření 

nabízených produktů a služeb, prostorové kapacity, zavedení nových 

technologií výroby, zefektivnění procesů v podniku, zřízení nové divize)

• Dlouhodobý majetek (popis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

životnost, odhad investičních výdajů)

• Analýza a řízení rizik (rizika technická, finanční, právní a provozní, příkladově 

uvedena  vazba na bodování, maximum bodů podrobný popis reálných 

hlavních rizik v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace) 

• Vliv projektu na horizontální témata (podpora rovných příležitostí a 

nediskriminace, rovnosti mužů a žen, udržitelný rozvoj)

• Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu (zdůvodnění potřebnosti 

realizace projektu, zajištění provozní, finanční a administrativní udržitelnosti)
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