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*vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a 

udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého 

sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího 

přístupu k jejich financování.                                                                                                                     

*aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob 

na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob 

v sociálně-podnikatelských subjektech                                                                             

*zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a 

poradenství související s podporou vzniku, založením, 

provozem a marketingem sociálního podniku, nebudou 

však podporovány projekty, které budou zaměřeny pouze 

na vzdělávací programy bez návaznosti na vznik a rozvoj 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích a nestátní neziskové organizace, a to: 1. obecně prospěšné společnosti 

zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 2. 

ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 3. církevní právnické 

osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, 

pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní 

ochranu dětí., 4. spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 5. 

nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník.Výše uvedené právní formy nestátních neziskových 

organizací musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož 

účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v 

jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v 

době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle 

právní formy organizace
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