Název opatření

Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání – neinvestice

Specifický cíl SCLLD
Opatření SCLLD

2-1) Vznik nových pracovních míst
2-1-2) Sociální podnikání – neinvestice

A) Vazba na SC 2.3.1 OP Z
Opatření naplňuje SC tím, že podporuje vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání.
B) Cíl opatření
Cílem opatření je vznik a rozvoj nových aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím
podpory neinvestičních výdajů.
C) Provázanost opatření
Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání – neinvestice naplňuje opatření SCLLD 2-1-2) Sociální podnikání
– neinvestice. Je úzce provázáno zejména s opatřením IROP č. 3 Sociální podnikání – investice, které
vychází z opatření SCLLD 2-1-1) Sociální podnikání – investice a které bude podporovat investiční
výdaje na sociální podnikání z IROP. Tato dvě opatření se vzájemně doplňují.
Dále je opatření OP Z č. 1 tematicky spjato s ostatními opatřeními SCLLD v rámci strategického cíle
SCLLD 2) Zvýšení zaměstnanosti a podnikatelské aktivity, který přímo pomáhá naplňovat.
Oblast zaměstnanosti bude podporována též z PRV, a to prostřednictvím Fiche č. 3 Podpora
nezemědělských podnikatelských činností, která spojuje opatření SCLLD 2-3-1) Podpora začínajících
podnikatelů, 3-3-1) Diverzifikace spektra nabízených služeb, 5-1-1) Malokapacitní ubytování včetně
zařízení pro agroturistiku a 5-2-1) Rozvoj doplňkové turistické infrastruktury; dále Fiche č. 4 Investice
do zemědělských podniků, která spojuje opatření SCLLD 3-2-1) Investice do zemědělských staveb a
3-2-2) Investice do zemědělských technologií a strojů; dále Fiche č. 5 Diverzifikace struktury
zemědělské produkce a její propagace, která spojuje opatření SCLLD 3-1-1) Diverzifikace struktury
zemědělské produkce a 3-1-2) Propagace zemědělské produkce; dále Fiche č. 6 Investice do rozvoje
lesnictví, která vychází z opatření SCLLD 3-1-3) Investice do rozvoje lesnictví; a Fiche č. 7 Rozvoj
krátkých dodavatelských řetězců, která naplňuje opatření SCLLD 3-2-3) Rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců.
D) Priorizace opatření
Režim A – opatření financované z alokované částky.
E) Časový harmonogram realizace opatření
Předpoklad vyhlášení výzvy: 1Q/2018 → realizace projektů max. 24 měsíců → žádosti o platbu ve
finančním plánu 2019, 2020.
F) Popis možných zaměření projektů
Podporované aktivity zahrnují:
 provozování sociálního podnikání,
 vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny,
 vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního
podniku financovaných z přímých nákladů projektu
 marketing sociálního podniku (pouze jako doplňková aktivita k výše jmenovaným).
Nelze hradit:
 poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., zemědělská prvovýroba.

G) Podporované cílové skupiny
U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně vyloučené nebo
ohrožené sociálním vyloučením, a to:
 osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby v nebo po výkonu trestu,
 osoby opouštějící institucionální zařízení,
 azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými
na Úřadu práce ČR.
H) Typy příjemců podpory
 obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
 obchodní společnosti:
 veřejná obchodní společnost
 komanditní společnost
 společnost s ručením omezeným
 akciová společnost
 evropská společnost
 evropské hospodářské zájmové sdružení
 družstva:
 družstvo
 evropská družstevní společnost
 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
I) Absorpční kapacita MAS
V oblasti sociálního podnikání je na území MAS Partnerství venkova, z. s. skrytý značný potenciál.
Tato oblast byla v území dosud víceméně zanedbávána (viz kap. 1.4. Ekonomická situace), proto je
zde velký prostor pro její rozvoj. K rozvoji absorpční kapacity v této oblasti mohou pomoci také
osvětové aktivity MAS. Předpokládá se vznik dvou nových právnických osob – obchodních korporací,
které budou splňovat definici sociálního podniku.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z
Udržitelný rozvoj: Opatření nemá v této oblasti přímý dopad. V širším kontextu lze identifikovat
nepřímý pozitivní dopad díky podpoře sociálních podniků v odvětvích, která nezatěžují životní
prostředí.
Rovné příležitosti a nediskriminace: Opatření bude mít v této oblasti pozitivní dopad, neboť je
zaměřeno na zvýšení uplatnitelnosti osob znevýhodněných na trhu práce, které se obvykle
s diskriminací potýkají.
Rovnost žen a mužů: Opatření má v této oblasti neutrální dopad, neboť je zaměřeno na obě pohlaví
bez rozdílu.
K) Principy pro určení preferenční kritérií
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:
 počtu vytvořených pracovních míst,
 oblasti podnikání,
 realističnosti podnikatelského záměru,
 podporovaných cílových skupin,
 typu žadatele,
 velikostní kategorie žadatele,
 inovativnosti pro území MAS,

 komplexnosti,
 výše požadované dotace.

Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Kód NČI2014+
Název
Výchozí hodnota
Cílová hodnota

10213
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
0
1
60000
Celkový počet účastníků
0
3

Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
10211
Název
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení
podpory
Výchozí hodnota
0
Cílová hodnota
1

