
Název opatření Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání – investice 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 2) Zvýšení zaměstnanosti a podnikatelské aktivity 
Specifický cíl:  2-1) Vznik nových pracovních míst 
Opatření:  2-1-1) Sociální podnikání – investice 

Vazba na SC IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

Popis opatření Opatření povede k rozvoji oblasti sociální podnikání, která je na území MAS 
dosud velmi málo rozvinutá. Sociální podnik nabízí pracovní uplatnění lidem, 
kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a tím přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti. Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby 
s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky 
s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické 
menšiny. Podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 
pocházet z cílových skupin. 
Bude podporován vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových 
skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu 
zaměstnanců. 
Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou 
realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. Z IROP nebude podporováno 
financování provozních nákladů. 

Typy projektů  Vznik a rozvoj sociálních podniků: nákup objektů, zařízení, vybavení  
a stavební úpravy, rekonstrukce. 

 Aktivity OSVČ v sociálním podnikání: vznik nové podnikatelské aktivity 
OSVČ, která spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje 
principy sociálního podnikání. Součástí žádosti o podporu musí být 
podnikatelský plán. 

Příjemci podpory  osoby samostatně výdělečné činné 
 malé a střední podniky 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách 
MAS. 

 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 1 00 00 
Název  Počet podniků pobírajících podporu 



Kód NČI2014+ 1 01 02 
Název  Počet podniků pobírajících granty 

Kód NČI2014+ 1 01 05 
Název  Počet nových podniků, které dostávají podporu 

Kód NČI2014+ 1 04 00 
Název  Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

Kód NČI2014+ 1 04 03  

Název  
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

Kód NČI2014+ 1 03 00 
Název  Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 1 04 11 
Název  Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

 


