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Podporované aktivity
Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup
na trh práce a do podnikatelského prostředí
→ vytvoření podmínek pro sociální podnikání.

Principy sociálního podnikání
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-

jsou závazné a budou sledovány v průběhu realizace projektu i v době
udržitelnosti;

-

popis jejich naplňování v podnikatelském plánu;

-

zanesení do zakládacích dokumentů formou veřejné listiny – doložení
nejpozději se závěrečnou zprávou o realizaci.

Principy sociálního podnikání
Sociální prospěch
a) Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin:
• 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 DPČ;
• minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému
úvazku.

b) Účast zaměstnanců na směřování podniku:
Zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku, naplňování společensky
prospěšných cílů. Jsou zapojeni do rozhodování, participují na něm, pokud mají
zájem a jsou k participaci způsobilí vzhledem k míře a typu svého znevýhodnění.
→ Popis v Podnikatelském plánu.

c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců:
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům z cílových skupin vzdělávání se
zohledněním jejich individuálních možností.
→ Popis v Podnikatelském plánu.
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Principy sociálního podnikání
Ekonomický prospěch
a) Zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku
• Více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního
podniku.
b) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích
zakladatelích nebo zřizovatelích
• Pokud externí vlastník či zřizovatel neexistuje, je podmínka
naplněna automaticky.
c) Výnosy sociálního podniku tvoří minimálně z 30 % tržby z prodeje
vlastních výrobků nebo z poskytování vlastních služeb
→ Popis naplňování principu v Podnikatelském plánu.
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Principy sociálního podnikání
Environmentální prospěch
Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
• 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
a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
• Podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou
ze stejného nebo sousedního kraje. Nabídka zboží a služeb vychází
vstříc místním potřebám.
b) Využívání přednostně místních zdrojů
• Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od
místních dodavatelů.
→ Popis naplňování principů v Podnikatelském plánu.
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Cílové skupiny
1. Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.
2. Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce,
jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu
délky minimálně 12 měsíců.

3. Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a osoby
vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení.
4. Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12
měsíců od opuštění zařízení.
5. Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:
•

osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) –
dříve osoby plně invalidní,

•

osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní,

•

osoby zdravotně znevýhodněné.

6. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na Úřadu práce ČR.
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UPOZORNĚNÍ
Z IROP nelze financovat:
• Zemědělskou prvovýrobu
• Tj. výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov zvířat
před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni,
sběru, porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého
fyzického opracování.
• Je podporováno z Programu rozvoje venkova.
• Komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování,
ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování)
• Restaurace, hospody, pivnice, bary
• Komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří,
sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter

• Lázeňské provozy
V oblasti stravování lze financovat drobné provozovny – bistra, kavárny, cukrárny,
výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení
s prodejem, slouží-li k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených
sociálním vyloučením.
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Děkuji Vám za pozornost!

Konzultace pro Plzeňský kraj:
Mgr. Tereza Slatkovská
specialista pro absorpční kapacitu
oddělení pro Plzeňský kraj
e-mail: tereza.slatkovska@crr.cz
telefon: +420 603 550 185

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
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U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3

tel.: +420 225 855 321

www.crr.cz

