SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2018
Žadatel:
OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve
Dotace:
- max. 85% způsobilých výdajů (režim de minimis)
- minimální výše celkových způsobilých výdajů 400 000 Kč
- maximální výše celkových způsobilých výdajů 4.900.000 Kč
Lze podpořit:
Novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky
pro sociální podnikání
Podporované aktivity (žadatel musí splnit jednu z následujících podmínek):
1. Vznik nového sociálního podniku
Novým sociálním podnikem je:
 podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu - za nově vzniklý subjekt se považuje
podnikatelský subjekt, který vznikl před méně než třemi roky před datem začátku realizace
projektu
 nově zřízená živnost existujícího subjektu nebo nový předmět podnikání - existující subjekt
nemusí být sociálním podnikem, zápis tohoto předmětu podnikání (živnosti) musí proběhnout
před podáním žádosti o podporu
 rozšíření o nový obor činnosti ve stávajícím oprávnění k podnikání.
 Za nový podnikatelský subjekt nelze považovat formální přesun podnikání zakládajícím
subjektem na nový podnikatelský subjekt.
2. Personální a produkční rozšíření sociálního podniku (žadatel již splňuje principy
sociálního podnikání)



Produkčním rozšířením kapacity se rozumí rozšíření nabízených produktů a služeb, prostorové
kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů v podniku, zřízení
divize nebo pobočky na novém místě nebo v jiném regionu.
Personálním rozšířením kapacity se rozumí přijetí zaměstnanců na nově vytvořená místa. Musí
vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, aby byl splněn min. 30% podíl
zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů
a služeb.
V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci existujících
živnostenských oprávnění nebo o získání jiného živnostenského oprávnění.
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Nutné plnit všechny následující principy sociálního podnikání:
1) Sociální prospěch
Nutno zaměstnávat min. 30% zaměstnanců z cílových skupin:






osoby evidované na ÚP déle než 1 rok
osoby opouštějící výkon trestu
osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
osoby se zdravotním znevýhodněním či postižením
azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na ÚP

 Se zaměstnancem musí být uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti
 Minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku, který činí 40 hod.
za týden, resp. 8 hod. za den
 Zaměstnancům z cílových skupin zaměstnavatel poskytuje podporu zohledňující jejich
specifické požadavky
 Účast zaměstnanců na směřování podniku – zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu
podniku (doloží např. emailovou komunikací, interním zpravodajem, zápisy ze schůzí a porad,
dotazníky, apod.)
 Důraz na rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců – poskytování vzdělávání zaměstnancům
zohledňující jejich individuální možnosti.
2) Ekonomický prospěch
 Zisk z více než 50% musí být použit na reinvestování zpět do podniku (na vzdělávání,
nákup nových věcí, stavební úpravy, apod.)
 Minimálně 30% tržeb musí být zajištěno z prodeje vlastních výrobků nebo služeb
3) Environmentální prospěch
 Mít formulované zásady podnikání šetrné k životnímu prostředí – např. používání
recyklovatelných věcí (tonerů, papírů), třídění odpadu, ekoauta, recyklovatelné obaly,
energeticky nenáročné budovy a přístroje, BIO, apod.
4) Místní prospěch
 Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky – odběratelé zejména ze
stejného nebo sousedního kraje
 Využívání přednostně místních zdrojů – zaměstnávání místních obyvatel nebo nakupování od
místních dodavatelů
Žadatel musí doložit doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu


dokládá výpisy z katastru nemovitostí, pokud nepředložil jako přílohu žádosti o podporu
stavební povolení



pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, dokládá např. nájemní smlouvu,
smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující
žadatele k užívání nemovitosti, který bude předmětem projektu



majetek lze vypůjčit či pronajmout od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů (tj.
OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve) a od obcí. Vlastníci
majetku nemusí naplňovat sociální principy.
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