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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V 

OPERAČNÍM PROGRAMU 

ZAMĚSTNANOST



VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, 03_15_015

vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání – integrační 

sociální podnik 

ukončení příjmu žádostí - 30. 11. 2015 

max. délka projektu 24 měsíců (do 31. 12. 2018)

alokace 100 mil. Kč 

15% spolufinancování příjemce

projekt 100 000 Kč – 6 000 000 Kč (de minimis)

obchodní společnosti, OSVČ

všechny regiony mimo hl. m. Prahy



VÝZVA „PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ“, Č. 03_15_015

 Cílové skupiny:

o osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,

o osoby se zdravotním postižením,

o osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,

o osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
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VÝZVA „PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ“, Č. 03_15_015

Klíčové aktivity projektu:

● vytvoření a zachování pracovních míst

● vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či 
realizačního týmu

● marketing sociálního podniku

● provozování sociálního podniku 
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INFORMAČNÍ ZDROJE 

 www.esfcr.cz:

o výzva č.03_15_015 – Podpora sociálního 
podnikání

o Esf forum – diskuzní metodický klub „Podpora 
sociálního podnikání (výzva č. 03_15_015)

o Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

o Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce 
pro projekty se skutečně vzniklými výdaji
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http://www.esfcr.cz/


DALŠÍ PODPORY SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ 

 OPZ – IP 2.1.1 KPSVL a IP 2.3 CLLD

 IROP – IP 9c, specifický cíl 2.2 : Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání + IP 9d, PO 4: 

provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního 

rozvoje SC 4.1: posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 

aktivizace místního potenciálu 

 OP Praha Pól růstu ČR: Prioritní osa 3, investiční priorita 2, 

specifický cíl 3.2 : Posílená infrastruktura prosociální podnikání

 MPO – program podpory malého a středního podnikání ZÁRUKA

 Ministerstvo zemědělství – sociální zemědělství
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TĚŠÍME SE NA VAŠE PROJEKTY!

KAREL.GREGOR@MPSV.CZ


