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 Důležité odkazy
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 Číslo výzvy MAS: 1. Výzva OPZ

 Číslo výzvy v ISKP2014+: 247/03_16_047/CLLD_16_01_054

 Název výzvy v ISKP2014+: Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální podnikání - (I.)

 Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou

 Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech

 Druh výzvy: kolová

 Datum a čas vyhlášení výzvy a datum zahájení příjmu žádostí: 18. 12. 2017, 04:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 15. 02. 2018, 12:00

 Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Představení výzvy



 Finanční alokace výzvy: 10 000 000Kč

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 0000 Kč

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 000 Kč

 Míra podpory: 85 %

Představení výzvy



 Podpora vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik

 Podpora posílení postavení osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním 
vyloučením na trhu práce a jejich sociální integrace.

 podpora řešení konkrétních environmentálních problémů

Cíl výzvy



Integrační sociální podnik:

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s 
principy sociálního podnikání

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

 Marketing sociálního podniku

 Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování 
principů sociálního podnikání v praxi

Podporované aktivity



Environmentální sociální podnik:

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo 
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku 
financovaných z přímých nákladů projektu

 Marketing sociálního podniku

 Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního 
podnikání v praxi Environmentální audity a strategie

 Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy 
znevýhodněných pracovníků apod.

Podporované aktivity



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

b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích

Mezi oprávněnými žadateli jsou  sociální družstva a také podnikatelé v zemědělství 
podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kteří podle §2e provozují zemědělskou 
výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost.

Oprávnění žadatelé



c) nestátní neziskové organizace, a to:

 obecně prospěšné společnosti

 ústavy

 církevní právnické osoby

 spolky

 nadace a nadační fondy

Oprávnění žadatelé



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. Veřejně prospěšná činnost vykonávaná v hlavní činnosti včetně doby existence
žadatele musí být ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů, kterými se pro potřeby této aktivity rozumí
www.justice.cz a v případě církevních právnických osob registr Ministerstva kultury zveřejněný na
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/.

NNO mají také povinné spolufinancování ve výši 15 % stejně jako ostatní oprávnění žadatelé v SP.

Oprávnění žadatelé



Integrační sociální podnik:

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok

 Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců

 způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR

• Osoby se zdravotním postižením

podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, způsob doložení v průběh realizace projektu při kontrole na místě:

 posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. 
stupni

 potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné

 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, způsob doložení v průběhu 
realizace projektu při kontrole na místě: rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku na péči

Cílová skupina



Integrační sociální podnik:

• Osoby v nebo po výkonu trestu

 Osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu, způsob doložení v 
průběhu realizace projektu při kontrole na místě: doklad o výkonu trestu odnětí svobody

 Osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, způsob doložení v průběhu realizace projektu při 
kontrole na místě: pravomocné rozhodnutí soudu

• Osoby opouštějící institucionální zařízení

 Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení, způsob 
doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení 
domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina



Integrační sociální podnik:

• Azylanti  do  12  měsíců  od  získání  azylu, kteří jsou  současně  uchazeči  o  
zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

• Osoby pečující o jiné závislé osoby

 pro účely této aktivity osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti nebo 
pečující o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti

• Neformální pečovatelé

 pro účely této aktivity osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné

 fyzické osoby, způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení Úřadu práce ČR 
prokazující dobu poskytování péče

Cílová skupina



Environmentální sociální podnik:

 Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců

 Osoby se zdravotním postižením

 Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 
měsíců po opuštění výkonu trestu a osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího 
vězení)

 Osoby opouštějící institucionální zařízení (osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)

 Azylanti  do  12  měsíců  od  získání  azylu, kteří jsou  současně  uchazeči  o  zaměstnání evidovanými 
na Úřadu práce ČR

 Osoby pečující o jiné závislé osoby a neformální pečovatelé

Cílová skupina



Environmentální sociální podnik:

 Neaktivní osoby
• způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: např. potvrzení od pomáhající organizace, 

čestné prohlášení

 Osoby pečující o malé děti
• způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte, dohoda o výkonu pěstounské 

péče

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
• způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, 

potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení

Cílová skupina



Environmentální sociální podnik:

 Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní 
přípravě

• způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, 
potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
• způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního 

zabezpečení, potvrzení Úřadu práce ČR

Cílová skupina



Partneři bez finančního příspěvku

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery pouze partneři bez finančního příspěvku.

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.

Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není 
mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu.

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb).

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež 
jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně 
výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU.

Vymezení oprávněných partnerů



Sada rozpoznávacích znaků:
Integrační sociální podnik

1. Společensky prospěšný cíl
2. Sociální prospěch
3. Ekonomický prospěch
4. Environmentální prospěch
5. Místní prospěch

Environmentální sociální podnik

1. Společensky prospěšný cíl
2. Sociální prospěch
3. Ekonomický prospěch
4. Environmentální prospěch
5. Místní prospěch

Integrační a Environmentální sociální podnik



Typy sociálního po se liší zejména v 1. a ve 4. znaku:

1. Společensky prospěšný cíl

Integrační: společensky prospěšný cíl nespočívá v řešení konkrétního environ. problému, ale v zaměstnávání a 
sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

Environmentální: podnik existuje za účelem naplnění společensky prospěšného cíle, kterým je kromě 
zaměstnávání a sociálního začleňování řešení konkrétního environmentálního problému. Environmentální 
problém je definován jako problém způsobený činností člověka s negativními následky pro životní prostředí.

Integrační a Environmentální sociální podnik



4. Environmentální prospěch

Integrační: podnik zohledňuje environmentální aspekty výroby a spotřeby, podnik má formulovány zásady
environmentální šetrného podnikání a tyto zásady v praxi naplňuje (Účetní doklady 3 odběratelů a 3 dodavatelů
se sídlem nebo provozovnou na území MAS ne starší než 12 měsíců, průkaz energetické náročnosti budovy –
energetický štítek A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod.).

Environmentální: podnik vykonává podnikatelskou činnost, která přispívá k řešení konkrétního
environmentálního problému - environmentální přínos podnikatelské aktivity je jasně komunikován jak veřejně,
tak interně a úspěšnost naplňování environmentálního přínosu podnikatelské aktivity je pravidelně hodnocena,
úspěšnost plnění environmentálního přínosu je kvantitativně i kvalitativně hodnocena v interních dokumentech
podniku, které musejí být zpracovány do 12 měsíců před ukončením projektu, dále podnik zohledňuje
environmentální aspekty ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně
environmentálně příznivého úřadování (podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání –
interní předpis nebo jiný relevantní předpis).

Integrační a Environmentální sociální podnik



 Účetní doklady všech dodavatelů a 3 hlavních odběratelů se sídlem nebo provozovnou  na území MAS nebo 
sousedních MAS ne starší než 12 měsíců (sledujeme až na úrovni koncových dodavatelů, uznatelné jsou výjimky 
typu dodávka surovin či produktů, které nejsou vyráběny/pěstovány v daném území – např. káva apod.).

Zveřejnění zakládacích dokumentů u všech právních forem SP je nejpozději k datu ukončení realizace projektu:

 Obchodní korporace zveřejní tuto informaci ve veřejném rejstříku (www.justice.cz)

 OSVČ zveřejní např. formou prohlášení na webu organizace nebo jiném veřejně dostupném místě (např. v 
provozovně)

 NNO zveřejní v příslušném rejstříku dle právní formy organizace (www.justice.cz, v případě církevních 
právnických osob registr Ministerstva kultury zveřejněný na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/), z těchto 
dokumentů musí být jednoznačné, že sociální podnikání probíhá výhradně ve vedlejší činnosti.

 Žadatele by měli principy integračního/environmentálního sociálního podnikání zapracovat do zakládacích 
dokumentů při založení společnosti.

Integrační a Environmentální sociální podnik



 je v souladu s právními předpisy (zejména legislativou EU a ČR)

 je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory

 je přiměřený (viz kapitola 6.1 Specifické části pravidel pro žadatele

a příjemce)

 vznikl v době realizace projektu a byl uhrazen nejpozději do okamžiku ukončení administrace 

závěrečné zprávy o realizaci projektu

 váže se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé

 je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný

Způsobilé výdaje



Kategorie způsobilých výdajů OPZ

1. Celkové způsobilé výdaje
– 1.1 Přímé náklady

 1.1.1  Osobní náklady

 1.1.2  Cestovné

 1.1.3  Zařízení, vybavení a spotřební materiál

 1.1.4  Nákup služeb

 1.1.5  Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)

 1.1.6  Přímá podpora CS

– 1.2 Nepřímé náklady

2. Celkové nezpůsobilé výdaje

Způsobilé výdaje



1.1.1 Osobní náklady

 mzdy a platy pracovníků zaměstnaní výhradně pro projekt, kteří nejsou cílovou skupinou
 ostatní osobní náklady na zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na DPČ nebo DPP
 výdaje na odměny
 nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru!
 pro porovnání osobních výdajů lze využít Informační systém

o průměrném výdělku (ISPV) dostupný  na www.mpsv.cz/ISPV.php
 ŘO zveřejňuje přehled obvyklých výší mezd a platů pro nejčastější pozice v rámci projektů 

podpořených z OPZ na portálu www.esfcr.cz

Způsobilé výdaje

http://www.mpsv.cz/ISPV.php


1.1.1 Osobní náklady

 PS, DPČ, DPP musí být uzavřeny v souladu se zákoníkem práce

 Jedná se o osoby, které nepatří do cílové skupiny, ale přímo s ní pracují

 Mzdové náklady = hrubá mzda / plat nebo odměna (DPČ, DPP, OSVČ) + odvody zaměstnavatele na 
SP a ZP a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě 
právních předpisů

 Náhrady

- za dovolenou (4, 5 nebo 8 týdnů dovolené dle typu zaměstnavatele, viz § 213 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce) - způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají zapojení zaměstnance do realizace 
projektu

- v případě překážek v práci (v souladu se zákoníkem práce)

- za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (jejich poměrná část)

Způsobilé výdaje



1.1.1 Osobní náklady

 Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl za stejnou práci placen vícekrát

 Výše úvazku = maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených do 
projektu – příjemce a partneři), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu

 Realizační tým projektu (RT) = zařazení mezi přímé/nepřímé náklady projektu dle pracovní náplně v projektu, 
dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazba

 PŘÍMÉ NÁKLADY: pouze přímá práce s CS nebo zajištění výstupu, který je určen k přímému využití CS

 NEPŘÍMÉ NÁKLADY: projektový/finanční manažer a ostatní pozice (administrativní, podpůrné), které 
nepracují přímo s CS

Způsobilé výdaje



1.1.2 Cestovné (netýká se cílových skupin)
Cestovní náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje za ubytování, za stravné a za nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami (tuzemské i zahraniční) realizačního týmu jsou hrazeny 
z nepřímých nákladů

Pro zaměstnance českých subjektů při zahraničních cestách (PN) – dle vyhlášky MPSV a MF, cestovné 
po ČR NN, kapesné v cizí měně je způsobilým výdajem až do 40 % stravného

Pro zahraniční experty při pracovní cestě do ČR (PN) – tzv. „per diems“ ve výši 230 EUR 
(http://ec.europa.eu/europeaid/perdiem_en) nebo paušál 75 EUR, zahrnují náklady na ubytování, 
stravné, a cestovné v ČR a výdaj za dopravu experta do ČR a zpět

Způsobilé výdaje



1.1.3  Zařízení a vybavení, vč. nájmu a odpisů

• Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a 
nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč)

• Neinvestiční výdaje = neodpisovaný hmotný (pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný 
majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč)

• Zařízení a vybavení pro členy RT, kteří přímo pracují s CS nebo zajišťují výstup k přímému využití CS

• Nákup vybavení pro RT, např.  nákup výpočetní techniky - pro pracovníky RT lze pořídit pouze 
takový počet  kusů zařízení a vybavení, který odpovídá výši úvazku členů RT = 1 ks na 1 úvazek; 
pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze část pořizovací ceny, vztahující se k danému úvazku (0,5 
úvazek = 0,5 ceny výpočetní techniky), úvazky jednotlivých členů RT je možné sčítat

• Nově zařazen do této skupiny výdajů i nábytek (rozdíl oproti OP LZZ)

• Pokud jakýkoliv nákup zařízení a vybavení patří na základě vymezení nepřímých nákladů (dle 
kapitoly 6.4.16) mezi nepřímé náklady, nelze tyto výdaje řadit mezi přímé způsobilé  náklady

Způsobilé výdaje



1.1.4 Nákup služeb
• Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu
• zpracování analýz, průzkumů, studií
• lektorské služby
• školení a kurzy
• vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD/DVD…
• pronájem prostor pro práci s CS (např. pronájem učebny)

1.1.5 Drobné stavební úpravy
Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období, která nepřesáhne v úhrnu 
40.000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku
Např. úprava pracovního místa, které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým

Způsobilé výdaje



1.1.6 Přímá podpora pro CS

• mzdy zaměstnanců z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. limit stanovený pro měsíc práce zaměstnance je 
ve výši trojnásobku minimální mzdy za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době

• cestovné, ubytování a stravné při služebních cestách pro CS
• příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby – poskytuje se po dobu trvání školení nebo při 

nástupu nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (v tomto případě se poskytuje po dobu max. 6 
měs.)

• příspěvek na zapracování (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon
o zaměstnanosti) – poskytuje se po dobu max. 3 měs., nejvýše do poloviny minimální mzdy

• jiné nezbytné náklady pro CS pro realizování jejich aktivit (prohlídka zdravotní způsobilosti pro 
výkon práce, výpis z rejstříku trestů)

Způsobilé výdaje



Investiční výdaje:

Pro projekty platí omezení, že podíl investičních výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů nesmí být
vyšší než 50 %

Způsobilé výdaje



1.2 Nepřímé náklady

• Max. 25% přímých způsobilých nákladů projektu

• administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a 

informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu

• cestovní náhrady spojené s pracovními cestami RT

• spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…)

• prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)

• ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)

Způsobilé výdaje



Náklady vzniklé v době realizace projektu

Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS

Nejzazší termín ukončení realizace projektů: 31. 12. 2020

Časová způsobilost výdajů



Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit vždy naplňují znaky VP MALÉHO ROZSAHU – režim de
minimis.

Celková výše podpory de minimis:

 činnosti v oblasti zemědělské prvovýroby: poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po
sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 15 000 EUR (405 000 CZK při kurzu 27
CZK/EUR).

 ostatní činnosti: 200 000 EUR poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období překročit částku 200 000 EUR (5 400 000 CZK při kurzu 27 CZK/EUR).

Podpora de minimis



• Příjmem projektu se rozumí příjmy vygenerované projektem v době realizace projektu

• Mezi příjmy projektu patří např. příjmy za poskytované služby (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.), 
příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje 
projektu); pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci projektu atd.

• Příjmem projektu nikdy nejsou úroky z bankovního účtu, obdržené platby ze smluvních pokut, peněžní jistota

• Do žádosti o podporu se uvádí pouze „předpokládané čisté příjmy“
do řádku „Jiné peněžní příjmy“ (v případě vyrovnávací platby vypočtené na listu ISKP přílohy 11A) – o tyto 
příjmy bude vždy snížena poskytnutá podpora ŘO

• Čistým příjmem je ta částka příjmů, která převyšuje částku vlastního financování způsobilých výdajů projektu ze 
zdrojů příjemce  (pokud příjemce má vlastní financování viz povinná míra spolufinancování)

• Nepředpokládané i předpokládané čisté příjmy se budou reportovat průběžně ve Zprávách o realizaci projektu 
(ZoR)

Příjmy projektu



 Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku je zakotvena v principech a
charakteristikách stanovených v sadě rozpoznávacích znaků (přílohy č. 6 a 7)

 K principům a charakteristikám SP se žadatel přihlašuje při založení společnosti ve
svých zakládacích dokumentech.

Obecné podmínky



 Způsobilé výdaje projektu se vždy týkají jen nových podnikatelských aktivit.

 V žádném případě nelze z dotace financovat stávající podnikatelské aktivity
žadatele (žadatel může novou ekonomickou činnost, která je předmětem podpory,
začít vykonávat nejdříve s datem zahájení realizace projektu uvedeném v právním
aktu).

 Předmětem žádosti musí být výhradně nová podnikatelská aktivita, z čehož
vyplývá, že plnění principů sociálního podnikání definované v přílohách 6 a 7 výzvy
bude sledováno jen u nové podnikatelské aktivity

 Nová podnikatelská aktivita musí být jednoznačně oddělena od stávající činnosti.

Obecné podmínky



Nová podnikatelská aktivita

a) podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu - Nerelevantní v případě typu žadatele nestátní neziskové 
organizace (NNO).,

b) podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího,

c) podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,

d) podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění, přičemž 
podmínkou novosti je možnost oddělit nový produkt/službu od stávajícího podnikání a to jak při přípravě 
podnikatelského záměru a finančního plánu, tak při prokazování udržitelnosti

e) podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž 
poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření další kavárny/prádelny na jiném 
místě); zřízením nové provozovny bude uspokojena poptávka nových/jiných zákazníků; nově zřízená 
provozovna musí být ekonomicky soběstačná, tzn., žadatel zaciluje podnikatelský plán jen na ni, prokazuje 
konkurenceschopnost nové služby v nové provozovně s ohledem na místní trh aj.

Obecné podmínky



60000 – Celkový počet účastníků - výstup

10213 - Počet soc. podniků vzniklých díky podpoře z OPZ - výstup

10212- Počet podpořených již existujících sociálních podniků – výstup

80500 - Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) – výstup

62500 - Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti - výsledek

62600 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – žadatel uvede hodnotu „0“ - výsledek

62800 - Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání… -
žadatel uvede hodnotu „0“ - výsledek

Indikátory



 Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit

 Indikátory výstupů

 Indikátory výsledků

 Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt

 Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od počátku projektu do konce 
příslušného monitorovacího období

Indikátory



 Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů

• včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

 Nastavení je závazné

• úprava – podstatnou změnou

• při nesplnění – sankce

 Průběžné sledování jejich naplnění

• ve zprávách o realizaci projektu

 Prokazatelnost vykazovaných hodnot

• záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné případnou kontrolou, monitorovacími 
listy

Indikátory



Žádost o dotaci – prostřednictvím MS2014+

Podnikatelský plán (Word, PDF, max. 20 stran bez příloh)

→ Finanční plán (Excel, příloha Podnikatelského plánu)

→ dalšími přílohami jsou případné smlouvy s odběrateli či partnerské smlouvy

Podnikatelský plán má 6 částí:

I. Informace o sociálním podniku
II. Naplňování principů sociálního podniku v praxi
III. Popis vaší podnikatelské příležitosti
IV. Analýza trhu
V. Management a lidské zdroje
VI. Finanční plán sociálního podniku

Žádost o dotaci



Šablona Finančního plánu obsahuje 6 záložek:

1) Náklady

• pravidelné měsíční náklady = fixní náklady (osobní náklady – manažer podniku, marketingový pracovník, 
vedoucí CS/mistr, zaměstnanec z CS 1, zaměstnanec z CS 2; pronájem prostor, spotřeba energií,  kancelářské 
potřeby, opravy a údržba, úklid, zpracování účetnictví, administrativy externě, bankovní poplatky, pojištění, 
ostatní, propagace, reklama) a variabilní náklady (náklady na materiál, suroviny na výrobu, náklady na dopravu, 
obalový materiál)

• Jednorázové náklady = vybavení kanceláře (stůl, židle, skříň), notebook, telefon, tiskárna, vybavení pro provoz 
SP (např. nářadí, stroje, automobil)

2) Výnosy

• Měsíční výnosy SP – tržby z prodeje vlastního produktu ve 3 variantách (1. 
pesimistická/rozjezdová/mimosezónní, 2. reálná/průměrná, 3. optimistická/sezónní)

• Ostatní výnosy SP – dotace OPZ (bez spolufinancování), veřejné zdroje (např. IROP, ÚP), dárci, ostatní

Finanční plán – doporučená šablona



3) HV – Hospodářský výsledek SP s výhledem na 3 roky

• Náklady celkem, Tržby z prodeje vlastního produktu/služby, Ostatní výnosy – dotace OPZ, Ostatní výnosy – další 
dotace, dary apod., Výnosy celkem, Hospodářský výsledek měsíční, Hospodářský výsledek kumulativně, 
Komentáře k nákladům a výnosům

4) Cash flow – peněžní toky SP s výhledem na 3 roky

• Výdaje, Příjmy, Cash flow, Komentář

5) Kalkulace ceny produktu, kalkulace vzorové zakázky

• Popis, co je produktem/zakázkou, jakým způsobem byla stanovena cena, jaká je marže, jak byla stanovena. 
Žadatel musí uvést detailní propočet.

Finanční plán – doporučená šablona



- 6) Bod zvratu

• Bod zvratu je takové množství produkce SP, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li SP 
této produkce, pak se tržby rovnají nákladům.

• „Abychom dosáhli bodu zvratu (momentu, kdy se výnosy rovnají nákladům), je třeba prodat 
……………… ks našich produktů (myšleno "průměrných", tzn. v propočtu bodu zvratu se využije vážený 
průměr ceny a variabilních nákladů).“

• Žadatel nesmí zapomenout uvést komentář k výpočtu bodu zvratu.

• Vše musí být v souladu s informacemi z ostatních listů finančního plánu!

Finanční plán – doporučená šablona



 Pokud CS a zaměstnanci mimo projekt sdílí stejný prostor, je nutné pro náklady vypočítat adekvátní podíl.

 Nové podnikatelské aktivity (způsobilé výdaje) x stávající podnikatelské aktivity (nezpůsobilé výdaje).

 ŽL v době podání žádosti již žadatel může mít či nemusí, ale nesmí v dané činnosti soustavně podnikat.

 Zahájení podnikání – nejpozději do tří měsíců od zahájení realizace projektu.

 Alespoň 30% podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb na celkových výnosech - sleduje se za posledních 
12 měsíců realizace projektu.

 Minimálně 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho 
společensky prospěšných cílů (sleduje se poslední ukončené účetní období).

Příklady



 Místní prospěch: minimálně 50 % zaměstnanců SP s bydlištěm na území MAS, integrační SP - účetní doklady

(ne starší 12 měsíců) 3 odběratelů a 3 dodavatelů se sídlem nebo provozovnou na území MAS, 2 doklady (ne 

starší než 2 roky) o spolupráci s lokálními aktéry z území MAS, environmentální SP – sledujeme všechny dodací 

listy!

 Podíl zaměstnanců z CS – minimálně 30 %.

 Zajištění psychosociální podpory CS - prostřednictvím člena realizačního týmu, partnera projektu bez fin. 
příspěvku či nákupu služeb.

 Znevýhodnění zaměstnanci z CS – min. 0,4 úvazek, PS nebo DPČ (ne DPP).

 Vzdělávání osob z CS – uznatelné až po uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti (DPP nelze 
akceptovat).

Příklady



Každou položku řádně a konkrétně zdůvodnit v projektové žádosti, Podnikatelském plánu a uvést danou položku
ve Finančním plánu, možno přiložit i dokumentaci té položky (fotografie) a nutno prokázat její nezbytnost pro
realizaci projektu – např. v žádosti zmíněn zahradnický traktor, který nebyl v projektové žádosti řádně zdůvodněn,
položka byla pokrácena na částku, která byla zjištěna dle průzkumu trhu.

Příklady



• Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a výběru 
projektů

 viz Příloha č. 1 Výzvy MAS – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

 viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Frýdlantsko-Beskydy

• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje výzva, nejsou akceptovány

• Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení – tento seznam 
předá MAS Řídícímu orgánu OPZ – ŘO OPZ provede závěrečné ověření způsobilosti vybraných 
projektů a kontrolu administrativních postupů MAS

• Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti – jednokolové hodnocení

Hodnocení a výběr projektu



• První fáze hodnocení projektů

• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků

• Provádějí pracovníci MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu

• žadatel vyzván 2x k opravě nebo doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní

• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium (ANO/NE)

Proces hodnocení a výběru projektů 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí



Kritéria hodnocení přijatelnosti

Oprávněnost žadatele, partnerství, cílové skupiny, celkové způsobilé výdaje, aktivity, horizontální principy, trestní 
bezúhonnost, soulad projektu s SCLLD, ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele

Kritéria formálních náležitostí

Úplnost a forma žádosti, podpis žádosti

Podání žádosti o přezkum

MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení – lhůta 15 kalendářních dní ode dne doručení informace na podání 
Žádosti o přezkum u negativně hodnocených Žádostí o podporu

Proces hodnocení a výběru projektů 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí



Druhá fáze hodnocení projektů

• Hodnocení kvality

• Provádí Výběrová rada MAS Frýdlantsko-Beskydy

• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení

• Lhůta max. 50 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P

Proces hodnocení a výběru projektů 
Věcné hodnocení



• Max. počet bodů věcného hodnocení – 100

• Žádost musí získat min. 50 bodů, aby splnila podmínky věcného hodnocení a všechny hlavní otázky musí být 
hodnoceny deskriptory 1-3

• Žádost o přezkum: MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení – lhůta 15 kalendářních dní ode dne doručení 
informace na podání Žádosti o přezkum u negativně hodnocených Žádostí o podporu

• MAS současně upozorňuje, že tento závěr ještě předává k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole 
administrativních postupů na ŘO OPZ

Proces hodnocení a výběru projektů 
Věcné hodnocení



Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém 
období 2014 – 2020

On-line aplikace

• Nevyžaduje instalaci do PC

• Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem

• nutnost zřídit si elektronický podpis

Edukační videa

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Monitorovací systém

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956


Monitorovací systém



Monitorovací systém



Monitorovací systém



Monitorovací systém



Monitorovací systém



Monitorovací systém



Monitorovací systém



Uživatel vyplňuje záložky postupně!!!

Podle navigačního menu v levé části obrazovky – jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, či 
umožní zaktivnění některých neaktivních záložek.

Žluté pole = povinná

Šedivé pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti, nebo nejsou podle zadaných 
dat povinná)

Bílé pole = vyplňuje systém

UKLÁDAT!! Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním uložte.

Monitorovací systém



 Registrace do systému IS KP14+

 https://mseu.mssf.cz/ (!! Jen v prohlížeči Microsoft explorer nebo Mozilla firefox)

 Vyplnění elektronické verze žádosti

 Finalizace elektronické verze žádosti

 Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti

 !! Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+

 !! Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti

Monitorovací systém

https://mseu.mssf.cz/


• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

https://www.esfcr.cz/file/9002/

• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

https://www.esfcr.cz/file/9003/

• Výzva MAS č. 1 včetně příloh

www.masfb.cz

Důležité odkazy

https://www.esfcr.cz/file/9002/
https://www.esfcr.cz/file/9003/
http://www.masfb.cz/


České sociální podnikání

www.ceske-socialni-podnikani.cz

• Možnost kontaktovat konzultanty dle plánovaného místa realizace či specializace 
konzultantů

• http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/lokalni-konzultanti-mpsv

• http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/experti-kouci

• http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku

• http:/www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/staze-socialni-podnikani

Podpora sociálního podnikání

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/lokalni-konzultanti-mpsv
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/experti-kouci


Děkujeme za pozornost a přejeme 
krásný zbytek dne

Ing. Zuzana Pavlisková (731 161 081, pavliskova@masfb.cz)

Ing. Martina Havelková (739 372 584, havelkova@masfb.cz)

Využijte možnost osobní konzultace! Jsme tady pro Vás!

mailto:pavliskova@masfb.cz
mailto:havelkova@masfb.cz

