
   
 

 

AVÍZO VÝZVY 

Název výzvy 2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I 

*POZOR: Jedná se pouze o avízo výzvy, informace se od skutečně vyhlášené výzvy mohou lišit 

Příjemci:  
OSVČ, malé a střední podniky, NNO, církev, církevní organizace              

Cílová skupina:  
- uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; 

- uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR 
dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců; 

- osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody 
formou domácího vězení; 

- osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; 

- osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 
- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR. 
Výše podpory: 95 % 

Předpokládané min. celkové způsobilé výdaje 50 000,00 Kč 

Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje 1 053 000,00 Kč 

- ex-post financování 

Podání žádosti:  
Předpokládaný termín: 15.8.2017 (11:00) až 27.9.2017 (12:00) 
Elektronicky na: https://mseu.mssf.cz 

Typy podporovaných projektů:  
- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků: 
o Vznik nového sociálního podniku – Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. 

Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech. Zakoupený 
objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zřízení a vybavení jsou 
zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance. 

o Rozšíření kapacity podniku – Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu 
zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin./ Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k 
zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. 
Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových 
skupin.                                                                                       

o Aktivity OSVČ v sociálním podnikání – OSVČ spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy sociálního 
podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde rozšíření nabízených produktů a služeb. Žadatel 
předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán. 

Předpokládané podporované aktivity: 
Sociální podnikání: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 

Přílohy k žádosti (minimální výčet): 
1. Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu 
2. Zadávací a výběrová řízení 
3. Doklady o právní subjektivitě – výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku apod. 
4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 
5. Podnikatelský plán 
6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
9. Položkový rozpočet stavby 
10. Výpis z rejstříku trestů 
11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny 
12. ČP o skutečném majiteli (obce a DSO nedokládají) 
13. příp. Smlouva o spolupráci subjektů – dokládá se pouze v případě, že žadatel chce doložit preferenční kritérium založené na 

principu spolupráce v regionu – závazný vzor bude součástí výzvy 

* Bližší informace o jednotlivých přílohách k žádosti naleznete ve Specifických pravidlech výzvy č. 65 IROP, kap. Povinné přílohy k 



   
 

 

žádosti (kapitola 3.5) 

Kritéria pro hodnocení projektů: 
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení budou zveřejněny spolu s výzvou. Kritéria závěrečného 
ověření způsobilosti, které bude provádět CRR, se nacházejí ve Specifických pravidlech výzvy č. 65 ve znění platném ke dni vyhlášení 
této výzvy (kapitola 5.2). 
Specifická pravidla pro žadatele: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e84ec9cf-8c78-405d-a561-

883cf5d225d2/Specificka-pravidla-65-vyzva-socialni-podnikani-CLLD.pdf?ext=.pdf. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v kapitole 3.7 

 


