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Regionální centrum podpory sociálního podnikání

o Pro koho: 
– Zájemci o oblast sociálního podnikání, sociální podniky, veřejnost, …

o Co děláme: 
– Ekonomické poradenství a konzultace 

– Dotační tituly a spolupráce při přípravě žádostí o podporu 

– Síťování zapojených subjektů a sociálních podniků v kraji 

– Propojování nabídky sociálních podniků s poptávkou

– Příprava vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj sociálních podniků

– Iniciace nových rozvojových záměrů, facilitace stávajících záměrů z oblasti sociálního podnikání

– Sociální inovace 

– Sociální zemědělství

– Popularizace oblasti sociálního podnikání

o Dosavadní spolupráce: 

Platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji

– Královéhradecký kraj 

– Město Hradec Králové – Technologické 

centrum Hradec Králové, o.p.s. 

– Krajská síť MAS

– Úřad práce ČR

– Agentura pro sociální začleňování

– Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

– Centrum pro regionální rozvoj ČR

– Ministerstvo zemědělství

– Státní zemědělský intervenční fond
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Aktivity Regionálního centra podpory sociálního podnikání 

o Semináře, workshopy  
– Workshop k problematice sociálního podnikání (říjen 2015)

– Seminář na téma podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik (leden 2016)

– Seminář pro žadatele do Operačního programu Zaměstnanost (červen 2016)

o Vzdělávací moduly
– Sociální podnikání – úvod do problematiky

– Personalistika sociálních firem

– Obchodní nástroje sociálního podnikání

– Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu

o Exkurze  do sociálních podniků: 
– Pro-Charitu, Ergotep, Sdružení Neratov

Plánované akce
– Vzdělávací modul na téma marketing sociálních podniků (červen 2017)

– Seminář pro žadatele do Operačního programu Zaměstnanost (září 2017)

– Exkurze do sociálního podniku se zaměřením na sociální zemědělství (říjen 2017)

– Aktualizace nabídky výrobků a služeb sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém 
kraji

– Podpora start up sociálních podniků 

– Pořádání soutěže „Sociální firma roku“ (jako jedna z kategorií soutěže Inovační firma roku v KHK)

Uskutečněné akce
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Regionální centrum podpory sociálního podnikání - kontakty

http://www.cirihk.cz/socialnipodnikani
podnikani@cirihk.cz

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Smetanová

tel: +420 724 971 702

e-mail: smetanova@cirihk.cz

http://www.cirihk.cz/socialnipodnikani



