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Programový rámec OP Z 

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné 

správy v ČR. Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu rovných příležitostí 

žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního 

začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb 

a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního 

začleňování a veřejné správy. 

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (dále PR OP Z) MAS Frýdlantsko – 

Beskydy z. s. tvoří jedno opatření SCLLD, a to v oblasti sociálního podnikání. 

 

Opatření SCLLD: 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních 
podniků 

Vazba na: 

Specifický cíl SCLLD: 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

Opatření SCLLD: 2.1.3 Rozvoj sociálního podnikání 

Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OP Z 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 

jevy, trendy: 

- Jako slabá stránka byl identifikován omezený počet drobných podnikatelů. 

- Jako hrozba je vnímána rostoucí nezaměstnanost, především dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba vytváření nových pracovních příležitostí a příležitost 

podporovat vznik a rozvoj sociálního podnikání. 

Ukazuje se, že řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 

ohrožených osob přispívá rozvoj sociálního podnikání. Sociální podnikání je považováno 

za jeden z vhodných nástrojů aktivního začleňování osob sociálně vyloučených a osob 

sociálním vyloučením ohrožených, ale zatím není plně využit jeho potenciál.  

Podnikatelské aktivity naplňují principy sociálního podnikání se od „klasického podnikání“ liší, 

a ukazuje se, že překážkou zahájení činnosti těchto typů podniků jsou vedle finančních 

zdrojů také nejasné, nedostatečné vzdělávání potenciálních zakladatelů sociálních podniků, 

jako jsou např. informace o podstatě sociálního podnikání, strategii sociálních podniků, její 

implementace. Za bariéru dalšího rozvoje sociálního podnikání lze považovat také malou 

informovanost široké veřejnosti o přínosech a podobě sociálního podnikání apod. 

Opatření SCLLD je orientováno na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání, ve všech fázích životního cyklu sociálního podniku, a tím i posílení lokální 

ekonomiky tvorbou nových udržitelných pracovních míst pro osoby sociálně vyloučené 

na trhu práce, a dále na podporu a vytváření podmínek pro sociální podnikání a zvyšování 

povědomí a informovanosti o sociálním podnikání. 
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Popis cíle opatření 

Budou podporovány aktivity, které přispějí k vytvoření propracovaného systému podpory 

vzniku a rozvoje podnikatelských programů včetně systému pro vzdělávání podnikatelských 

subjektů. Jednotlivé aktivity by měly zlepšit informovanost a povědomí o principech 

sociálního podnikání a jeho přínosech, spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální 

ekonomiky, přispět ke zvýšení kvality (udržitelnosti a sociálního dopadu) sociálních podniků 

a podpůrných institucí (vzdělávacích, poradenských a finančních) a celkově tak podpořit 

udržitelný rozvoj infrastruktury pro tyto podniky. 

Výsledkem by měl být zvýšení počtu a rozvoj sociálních podniků a jejich podpůrných institucí 

a zároveň zvýšení jejich kvality (sociálního dopadu a udržitelnosti) na území MAS 

Frýdlantsko-Beskydy z.s. V rámci sociálních podniků budou podporovány aktivity směřující 

k posílení postavení osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu 

práce. Cílem těchto aktivit je sociální integrace cílové skupiny (či zamezení jejího vyloučení 

ze společnosti) a usnadnění vstupu a udržení cílové skupiny na volném trhu práce. 

 

Popis provázanosti opatření 

Za účelem dosažení významného posílení významu sociálního podnikání bude tato oblast 

cíleně podporována v rámci SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. prostřednictvím 

Strategického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, kde se bude 

zaměřovat na podmínku, aby podniky přispívaly k podpoře sociálního začleňování, tj. 

minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 

pocházet z cílových skupin.  

Budou podporovány projekty zaměřené na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební 

úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nebude chápana pouze jako 

dotace na zřízení pracovního místa pro znevýhodněné zaměstnance, ale půjde o investiční 

podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a 

rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.  

Bude podpořen vznik nového sociálního podniku, který vytvoří nová pracovní místa pro 

osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik musí fungovat na principech 

sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.  

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. Podmínkou je, že podnik začne provozovat aktivity jako sociální podnik. 

Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet 

zaměstnaných osob z cílových skupin. 

V rámci Strategického cíle 4.1 IROP budou sociální podniky podpořeny z hlediska investic 

na rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. V zájmu vytvoření 

propracovaného systému podpory vzniku a rozvoje podnikatelských programů bude IROP 

navazovat na podporu v rámci OP Z prostřednictvím projektů, ve kterých budou zařazeny 

aktivity spojené s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní 

místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž bude v maximální míře zajištěno zvýšení 

pracovního uplatnění cílové skupiny. 
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Prioritizace opatření 

Opatření financována z alokované částky 

Podpora záměrů nových sociálních podniků na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., 

jejichž záměry jsou v současné době identifikovány. 

Opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 

opatření 

Pro případ vzniku rezervy v rámci alokovaných zdrojů eviduje MAS Frýdlantsko – Beskydy z. 

s. zájemce o podporu jejich záměru vzniku nových sociálních podniků na území MAS 

Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

 

Časový harmonogram realizace opatření 

Předpokládá se vyhlášení první výzvy v roce 2017 v druhém kvartálu, příjem žádostí je 

plánován v třetím kvartálu. Další výzva pak v prvním kvartálu 2018.  

Realizace opatření pak bude probíhat v souvislosti na takto vyhlášené výzvy, a to v letech 

2017 – 2023 a v souvislosti s tím bude naplňován harmonogram čerpání prostředků 

určených na toto opatření OP Z, čerpání předpokládáme nejdříve v roce 2019 a následné 

průběžné čerpání v letech 2020 až 2023, s akcentem na plnění stanovených cílů ke konci 

období a celkové dočerpání alokace v roce 2023 (realizace projektů bude ukončena 

nejpozději k 31.12.2022). 

 

Popis možných zaměření projektů realizovaných v rámci opatření 

Podporovány budou projekty zaměřené na: 

- 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. 

 

 

Podporované cílové skupiny 

Podporovanými cílovými skupinami v rámci aktivity Vznik a rozvoj nových podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání budou cílové skupiny vymezeny podle typu sociálního 

podniku:  

Integrační sociální podnik: 

1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity:  
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- osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu 

trestu  

- osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení  

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení  

5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání 

evidovanými na Úřadu práce ČR  

Environmentální sociální podnik 

1. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců  

2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity podle § 67 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity:  

- osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu 

trestu  

- osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení  

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení  

5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání 

evidovanými na Úřadu práce ČR  

6. Neaktivní osoby  

7. Osoby pečující o malé děti  

8. Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let  

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

10. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené  

11. Osoby pečující o jiné závislé osoby  

 

 

Typy příjemců podpory v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: (veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - 

družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 

 

Absorpční kapacita MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. ve vztahu k realizaci opatření 

Otázkami zaměstnanosti v oblasti sociálních podniků v současné době zabývají jak subjekty 

ze soukromého sektoru, tak i neziskového sektoru či oblasti veřejné správy (obce) na daném 

zájmovém území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. Aktivity spojené s rozvojem a podporou 

sociálních podniků jsou proto některými z výše uvedených připravovány a jsou evidovány 

vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. 
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Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z 

Projekty podporované v rámci tohoto opatření SCLLD budou přispívat k vytváření podmínek 

pro vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, v rámci kterých 

budou vznikat nová pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené na trhu práce, 

což povede k posílení postavení této cílové skupiny. Dále budou podporovány projekty 

zaměřené na vzdělávání a poradenství související se vznikem, založením, ale dále 

i provozem a marketingem sociálního podniku, díky tomu bude podporován další rozvoj 

a udržitelnost podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a tím i udržitelnosti 

pracovních míst. Toto opatření SCLLD tak má pozitivní přínos pro rovné příležitosti 

a nediskriminaci, která je v rámci OP Z řešena, a to zejména v prioritní ose 2 Sociální 

začleňování a boj s chudobou a udržitelný rozvoj. 

Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován negativní dopad na udržitelný rozvoj, 

nebude moci být podpořen z prostředků OP Z. 

 

 

Principy určení preferenčních kritérií 

Principy pro určení preferenčních kritérií budou uvedeny až ve výzvě MAS, která bude 

schválena ŘO OP Z. 

 

 

Indikátory opatření SCLLD 

ID 
Typ 

indikátoru 
Název 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

10211* Výsledku 

Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře, které 

fungují i po ukončení podpory 

Organizace 0 2 

10213 Výstupu 
Počet sociálních podniků 

vzniklých díky podpoře 
Organizace 0 2 

60000 Výstupu Celkový počet účastníků Účastníci 0 10 

*Tzv. neprojektový indikátor. Nevykazuje příjemce, ale plní se automaticky. 

 

Finanční alokace 

12,7 mil. Kč 

 

Klíčové projekty MAS 

Klíčové projekty MAS nebudou realizovány. 

 


