
2. 7. 2019, Obecní úřad Čeladná

Seminář pro žadatele a příjemce k 
9. výzvě MAS Frýdlantsko-Beskydy 



• územní působnost je vymezena katastrálním územím 12 zakladatelských 
obcí – Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré 
Hamry.

• 35 členů – společenství obcí, podnikatelů a neziskových organizací na 
venkově

• Sídlo: Obecní úřad, Čeladná 1

Informace o MAS



• Konzultace: Martina Havelková, Zuzana Pavlisková, Radana Maloušková- PRV

• Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

• Web: www.masfrydlantskobeskydy.cz,

• Facebook: Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy

• Dotace ze 3 operačních programů: Integrovaný regionální operační program, 
Operační program zaměstnanost a Program rozvoje venkova

Informace o MAS

http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/


• Představení výzvy

• Proces hodnocení a výběr projektů

• MS 2014+ Postup při zakládání výzvy

Program semináře



• Číslo výzvy MAS: 9. Výzva

• Číslo výzvy v ISKP2014+: 091/06_16_074/CLLD_16_01_054

• Název výzvy v ISKP2014+: 9.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Socialní 
podnikání

• Druh výzvy: kolová

• Datum a čas vyhlášení výzvy a datum zahájení příjmu žádostí: 13. 6. 2019, 
13:30

• Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 6. 9. 2019, 13:30

• Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Představení výzvy



• Celková částka dotace: 2 221 034,00 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 221 034,00 Kč

• Míra podpory: 95 %

Představení výzvy



Obecná pravidla - závazná pro všechny specifické cíle a výzvy
Specifická pravidla - Pro každou výzvu samostatný dokument -
Podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící kritéria,
povinné přílohy …

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 65. výzvy:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-
integrovane-projekty

Představení výzvy – závazné dokumenty



Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně
vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup
na trh práce a do podnikatelského prostředí.

Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy,
nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.

Představení výzvy



osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění:
• OSVČ musí být z cílových skupin, pokud nemá zaměstnance,
• OSVČ nemusí být z cílových skupin v případě, že má zaměstnance z cílových skupin,
• OSVČ nemusí být z cílových skupin v případě, že nemá zaměstnance nebo zaměstnanci nepatří do

cílových skupin, a vznikem nebo rozšířením podniku přijme zaměstnance z cílových skupin na nově
vytvořená místa, aby byl dodržen poměr min. 30 % zaměstnanců z cílových skupin na celkovém
počtu všech zaměstnanců;

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);

Představení výzvy – oprávnění žadatelé



nestátní neziskové organizace

• spolky, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

• ústavy, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

• obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

• zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové
organizace;

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

církevní organizace

Představení výzvy – oprávnění žadatelé



UPOZORNĚNÍ

• Obchodní korporace a obecně prospěšné společnosti uvedou v MS2014+
informace o své vlastnické a ovládací struktuře

• V této výzvě nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli.

• Zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace, která
bude v manažerském rozhodování a řízení nezávislá na externích zakladatelích
nebo zřizovatelích. Zakladatelem může být dobrovolný svazek obcí, složený
nejméně ze tří obcí. Žádná z nich v něm nesmí disponovat většinou rozhodovacích
práv a vlastnický podíl každé z nich musí být menší než 50 %.

• Nezávislost na externích zakladatelích nebo zřizovatelích prokáže obchodní
korporace v zakládacích listinách.

Představení výzvy – oprávnění žadatelé



Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových skupin. Při stavbě, rekonstrukci a nákupu
zařízení a vybavení zohledňuje specifické potřeby cílových skupin prostřednictvím vhodně vybrané
pracovní pozice, zajišťuje bezbariérové úpravy prostor nebo zázemí pro zaměstnance, pracovní
pomůcky, ochranné prostředky.

1) Vznik nového sociálního podniku (žadatel musí předložit zakládací listinu společnosti se
zapracovanými principy sociálního podnikání nejpozději v Závěrečné zprávě o realizaci):

➢ založení nového podnikatelského subjektu,
➢ rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním

podnikem:
▪ nový předmět podnikání,
▪ nově zřízenou živnost,
▪ o nový obor činnosti v rámci živnosti volné.

Představení výzvy – podporované aktivity



Oprávnění k provozování nového předmětu podnikání/živnosti musí být vydáno před podáním
žádosti o podporu a musí přímo souviset s podnikatelskou činností, která je předmětem podpory.
Žadatel může zahájit novou ekonomickou činnost, která je předmětem podpory, nejdříve s datem
zahájení realizace projektu, uvedeném v právním aktu.

Představení výzvy – podporované aktivity



2) Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti
sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z
následujících kroků:

➢ rozšíření nabízených produktů a služeb,
➢ rozšíření prostorové kapacity podniku,
➢ zavedení nových technologií výroby,
➢ zefektivnění procesů v podniku.

Představení výzvy – podporované aktivity



• Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením, tím se rozumí přijetí zaměstnanců na nově
vytvořená místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin,
aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců
sociálního podniku.

• Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení
stávajícího počtu zaměstnanců.

• Žadatel musí popsat, jak principy sociálního podnikání naplňuje minimálně v období 6 měsíců před
podáním žádosti o podporu.

• Z dotace nelze financovat stávající podnikatelské aktivity v rozsahu před zahájením realizace
projektu ani provozní výdaje žadatele.

Představení výzvy – podporované aktivity



3) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření podniku. V případě
rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci stávajícího oprávnění k podnikání nebo o
získání nového oprávnění k podnikání.

Představení výzvy – podporované aktivity



UPOZORNĚNÍ Nelze financovat:
• zemědělskou prvovýrobu;
• komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ -

NACE kód 55 Ubytování);
• restaurace, hospody, pivnice, bary;
• komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a

rekreační činnosti a činnosti fitcenter;
• lázeňské provozy.

Za zemědělskou prvovýrobu se považuje výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň,
dojení, chov zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru,
porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.

Představení výzvy – podporované aktivity



1) Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.

2) Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce,
jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v
součtu délky minimálně 12 měsíců.

3) Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a
osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení.

4) Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12
měsíců od opuštění zařízení.

Představení výzvy – cílové skupiny



5) Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:

• osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) –
dříve osoby plně invalidní,

• osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní,

• osoby zdravotně znevýhodněné.

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

Představení výzvy – cílové skupiny



Sociální prospěch

a) Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin, definovaných v
kapitole 3.3 těchto Pravidel:

• minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu
zaměstnanců sociálního podniku;

• se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo
dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“);

• minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku.

Představení výzvy – principy sociálního podnikání



b) Účast zaměstnanců na směřování podniku

Zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku, naplňování společensky
prospěšných cílů. Jsou zapojeni do rozhodování.

c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

Doporučuje se zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům z cílových skupin vzdělávání,
zohledňující jejich individuální možnosti. Pokud zaměstnavatel hodlá plnit tento doporučený
princip, popíše v Podnikatelském plánu témata, rozsah a účastníky vzdělávání.

Představení výzvy – principy sociálního podnikání



Ekonomický prospěch

a) Zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku. Více než 50 % zisku je
reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.

b) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo
zřizovatelích Nezávislostí se míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení.
Pokud externí vlastník či zřizovatel neexistuje, je podmínka naplněna automaticky.

c) Výnosy sociálního podniku tvoří minimálně z 30 % tržby z prodeje vlastních
výrobků nebo z poskytování vlastních služeb

Představení výzvy – principy sociálního podnikání



Environmentální prospěch

Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby. Podnik má formulované zásady
podnikání šetrného k životnímu prostředí, např. využití recyklovaných tonerů, papírů, eko
automobilů, čističek vody či vzduchu, recyklovatelných obalů, energeticky nenáročných budov
a přístrojů, ekologicky šetrných výrobků.

Místní prospěch

a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky. Podnik se ve své
činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje.
Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám.

b) Využívání přednostně místních zdrojů. Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele
nebo nakupuje od místních dodavatelů.

Představení výzvy – principy sociálního podnikání



V oblasti stravování lze financovat:

drobné provozovny – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s
ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k integraci
sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Představení výzvy – podporované aktivity



• Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění

• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 65. výzvy:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Představení výzvy – způsobilost výdajů



Maximální výše podpory z EFRR na jeden projekt:

do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis

Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, 
nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po 
sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 
200 000 EUR.

Představení výzvy – způsobilost výdajů



Specifické pravidla pro žadatele a příjemce str. 22

Stavby a stavební práce
• výstavba nových objektů,
• stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby (nástavba, přístavba, apod.).

Nákup pozemků a staveb
• nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu sociálního podniku, cena

pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů,
• nákup stavby (celé nebo její části) pro vybudování sociálního podniku.

Představení výzvy – způsobilé výdaje



Nákup služeb

• výdaje na vypracování Podnikatelského plánu (max. 20 000 Kč včetně DPH) ,

• výdaje na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby 
nebo pro provádění stavby,

• povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),

• autorský dozor, technický dozor investora, BOZP,

• projektová dokumentace stavby, EIA,

• ocenění pozemků a staveb.

Představení výzvy – způsobilé výdaje



Majetek a vybavení

• pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku,

DPH

• DPH u neplátců DPH,

• DPH u plátců, pokud nemají vzhledem k podporovaným aktivitám projektu nárok na 
odpočet DPH na vstupu.

Představení výzvy – způsobilé výdaje



Např.:
• výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem,
• výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů,
• výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování Podnikatelského plánu,
• výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
• úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
• pokuty, sankce, penále, manka a škody, výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem,
• běžné provozní a režijní výdaje,
• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené 

zaměstnavatelem, cestovní náhrady, provize, rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy, kurzové ztráty, 
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

• výdaje na leasing, pojištění, bankovní poplatky,
• Atd…………….

Představení výzvy – nezpůsobilé výdaje



1. Plná moc - dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu
2. Zadávací a výběrová řízení - pouze uzavřená smlouva na plnění zakázky, případně dodatky

k ní
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

OSVČ - doloží výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce či jiný
doklad, pokud podniká podle jiného zákona než živnostenského.

Právnické osoby – právní subjektivitu doloží Výpisem z Obchodního či jiného rejstříku (např.
rejstřík registrovaných církví, spolkový rejstřík, rejstřík ústavů, apod.) a zakládacími
dokumenty. Předložené doklady/veřejné listiny nesmí být k datu podání žádosti starší než 3
měsíce.

Představení výzvy – povinné přílohy



UPOZORNĚNÍ Pokud lze doklady k právní subjektivitě vyhledat na internetu, je možné
doložit výpisy z internetu z oficiálních rejstříků. Při hodnocení žádosti o podporu bude
ověřeno, zda internetový výpis odpovídá aktuálním údajům v době hodnocení.
Dokumenty nesmí být starší 3 měsíců.

4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu -
výpis z katastru nemovitosti ne starší 3 měsíců, nájemní smlouvu, smlouvu o
výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt
opravňující žadatele k užívání nemovitosti

5. Podnikatelský plán - Osnova v příloze č. 4 těchto Pravidel

6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení s nabytím právní moci nejpozději k datu, které odpovídá
dnu podání žádosti o podporu

Představení výzvy – povinné přílohy



7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím
právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

• Stačí předložit žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem
(povinnost doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, prostřednictvím
žádosti o změnu do jednoho roku od podání žádostí o dotaci)

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby

• zpracovaná autorizovaným projektantem,

• ověřená stavebním úřadem, resp. PD, která je součástí žádosti o SP,

• PD pro provádění stavby, jeli –již zpracována

Představení výzvy – povinné přílohy



9. Položkový rozpočet stavby

• Projektová dokumentace ve stupni pro SP – doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební 
práce v členění podle způsobu jejich financování (zjednodušená tabulka -
způsobilé/nezpůsobilé výdaje).

• Ve stupni PD pro realizace stavby – položkový rozpočet stavby (stavební rozpočet je nutno 
členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, v pdf a v elektronické 
podobě jako výstup z rozpočtového softwaru.

• Ukončení ZŘ/VŘ – dtto + vysoutěžený položkový rozpočet stavby

Představení výzvy – povinné přílohy



10. Výpis z rejstříku trestu
• Od 27.9.2018 není povinen žadatel předkládat.

Představení výzvy – povinné přílohy



11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny

• potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR,

• doklad o výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ zařízení 
výkonu trestu opustila,

• potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné 
relevantní organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ 
zařízení opustila,

• posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. 
stupni,

• potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně 
znevýhodněné.

Představení výzvy – povinné přílohy



12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako povinnou 
přílohu žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném 
majiteli.

Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech pro 
žadatele a příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných pravidel č. 
30.

Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu uvedeném ve 
vzoru.

Představení výzvy – povinné přílohy



1 04 00 - Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Tento indikátor sleduje celkové zvýšení počtu všech zaměstnanců v souvislosti s projektem.

1 04 03 - Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny

Tento indikátor sleduje zvýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin.

Cílové hodnoty indikátoru musí příjemce naplnit nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne 
ukončení realizace projektu.

Představení výzvy - Indikátory



1 01 05 - Počet nových podniků, které dostávají podporu

Povinný pro projekty, ve kterých je podpořen nový podnik. Za nový se považuje podnik 
nebo OSVČ, které vznikly (bylo jim přiděleno IČ) před méně než třemi roky před datem 
začátku realizace projektu a splňují parametry sociálního podniku nebo je budou splňovat 
k datu ukončení realizace projektu.

Pokud v podniku starším než tři roky vznikla během posledních tří let nová divize, není do 
hodnoty indikátoru započítána.

Představení výzvy - Indikátory



Místo realizace projektů

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace 
projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu. Místo podnikání fyzické osoby podnikající může 
být v bytě v případě, že je to slučitelné s jeho účelem a odpovídá to povaze a rozsahu jeho ekonomické 
činnosti.

Projekty generující příjmy

Na projekt je poskytnuta podpora v režimu de minimis, proto se příjmy, generované projektem nesledují a 
neovlivní výši poskytnuté podpory.

Představení výzvy – další informace



Je v IROP nějaké omezení v zaměstnávání rodinných příslušníků, když jsou z cílové skupiny?

Zaměstnávání rodinných příslušníků je možné, pokud je osoba z oprávněné cílové skupiny. Např. když si otec 
udělá sociální dílnu a zaměstná postiženého syna, je možné takový projekt podpořit.

Otázky a odpovědi



Co se stane, pokud zaměstnanec z cílové skupiny vypadne během doby udržitelnosti?

Pokud je náležitě odůvodněno, co se děje a skutečně bylo na vyřešení vynaloženo všechno potřebné úsilí a 
přesto se nepovedlo náhradu najít, je potřeba konzultovat tuto situaci s projektovým manažerem CRR a 
indikátor upravit. Je ale nevyhnutné, aby si žadatel předem pečlivě zmapoval cílovou skupinu a aby se v co 
největší míře předcházelo podobným situacím.

Otázky a odpovědi



Žádost je podána v předepsané formě

• nesoulad mezi informacemi v žádosti o podporu v MS2014+ a ve studii proveditelnosti, nesoulad mezi 
jednotlivými přílohami (např. studie proveditelnosti vs. projektová dokumentace).

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě

• některá z povinných příloh chybí,
• některá z požadovaných příloh není úplná (např. žádost o stavební povolení, podnikatelský plán), nebo není 

doložena požadovaném formátu (např. položkový rozpočet stavby).

Chyby v projektech



Způsobilé výdaje projektu
• mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny výdaje dle pravidel nezpůsobilé
• výdaje na vyvolané investice nejsou řádně odůvodněné.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

• cílová hodnota indikátoru (počtu) neodpovídá hodnotě vztahující se k podporovaným 
aktivitám/cílům projektu.

Chyby v projektech



MAS Frýdlantsko-Beskydy

• Přijatelnost a formální náležitosti

• Věcné hodnocení

CRR

• Závěrečné ověření způsobilosti

• vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 4 měsíce od ukončení výběru na
MAS

Proces hodnocení a výběr projektů



• Žádost o podporu je podána v předepsané formě

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti 
požadované v dokumentaci k výzvě

• Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl 
a výzvu MAS

• Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná



• Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami výzvy MAS

• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 
jsou stanoveny

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a s podporovanými aktivitami výzvy MAS

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

Kritéria přijatelnosti - napravitelná



1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace

Zdroj informací – žádost o dotaci, Podnikatelský plán

10 bodů – Žadatel uvedl rizika, včetně jejich eliminace.

0 bodů – žadatel neuvedl rizika a způsob jejich eliminace

Věcné hodnocení



2. Počet nově vytvořených pracovních míst pro cílovou skupinu a jejich 
zachování po dobu udržitelnosti projektu.
(přepočteno na FTE viz příloha č. 3 Specifických pravidel výzvy č. 65)
Zdroj informací – žádost o dotaci, Podnikatelský plán

20 bodů - Vytvoření více než 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu

10 bodů - Vytvoření 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu

5 bodů – Vytvoření 1 – 1,99 nových pracovních míst pro cílovou skupinu  nebo pokud OSVČ zakládá nebo 
rozšiřuje sociální podnik a nezaměstnává jiné osoby

0 bodů - Projekt vytvoří méně než 1 pracovní místo pro cílovou skupinu

Věcné hodnocení



3. Projekt vytvoří nová pracovní místa (mimo cílovou skupinu)
(přepočteno na FTE viz příloha č. 3 Specifických pravidel výzvy č. 65)
Zdroj informací – žádost o dotaci, Podnikatelský plán

10 bodů - Vytvoření 3 a více nových pracovních míst

5 bodů - Vytvoření 2 – 2,99 nových pracovních míst nebo pokud OSVČ zakládá nebo rozšiřuje sociální podnik 
a nezaměstnává jiné osoby

3 body - Vytvoření 1 – 1,99 nového pracovního místa nebo pokud OSVČ zakládá nebo rozšiřuje sociální 
podnik a nezaměstnává jiné osoby

0 bodů - Projekt vytvoří méně než 1 nové pracovní místo

Věcné hodnocení



4. Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu zaměstnanců 
sociálního podniku
Žádost o podporu, Podnikatelský plán
(minimální požadavek 30%; cílové skupiny jsou definovány v kapitole 3.3 Specifických pravidel)

15 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 %

7 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 % - 75 % (včetně)

0 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % - 50 % (včetně)

Věcné hodnocení



5. Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

Zdroj informací – žádost o dotaci, Podnikatelský plán

10 bodů - Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

(Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin -
bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance, potřeba uzpůsobení pracovního 
prostředí či místa pro odpočinek a stravu, použití speciálních pracovních pomůcek, zajištění poradenství z 
oblasti postižení cílové skupiny apod.).

0 bodů - Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

Věcné hodnocení



6. Projektem dojde ke vzniku nového podniku

Zdroj informací: Žádost o podporu, Podnikatelský plán

10 bodů – Projektem dojde ke vzniku nového podniku

(Nově vytvořená firma je firma, která vznikla méně než 3 roky před začátkem realizace projektu. Právní forma 
není specifikována  - osoby samostatně výdělečně činné, obchodní partnerství, atd.)

0 bodů – Projektem nedojde ke vzniku nového podniku.

Věcné hodnocení



6. Efektivnost vynaložených finančních prostředků na projekt

Zdroj informací: Žádost o podporu, Podnikatelský plán

20 bodů – Na každý 1.000.000,- Kč celkových výdajů projektu vznikne jedno pracovní místo.

0 bodů – Celkové výdaje projektu na vznik pracovního místa převyšují 1.000.000,- Kč.

Minimální počet bodů: 48 bodů

Maximální počet bodů: 95 bodů

Věcné hodnocení



• Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP

• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

• Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám

• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě.

• V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti 



• Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin.

• Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směrování sociálního podniku.

• Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50 % 
případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.

• Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje 
zboží nebo služeb.

• Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, 
zároveň zohledňuje environmentální aspekty

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti 



• Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit: 
rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, 
zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů v podniku, zřízení divize na 
novém místě nebo v jiném regionu.

• Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních turistických 
zařízení, jako jsou komerční volnočasová zařízení, lázeňské provozy, restaurace, 
hospody, pivnice, bary a ubytovací zařízení.

• Způsobilé výdaje se nevztahují ke stávajícím podnikatelským aktivitám ani provozním 
výdajům žadatele.

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti 
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Nejpozději se závěrečnou ZoR projektu příjemci doloží:

• zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání (netýká 
se OSVČ), pokud došlo ke změně zakládacích dokumentů, příjemce doloží formou 
veřejné listiny,

• živnostenský list u rozšíření sociálního podniku a vzniku nové podnikatelské aktivity 
sociálního podniku,

• protokol o předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla,

• kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas.

Monitorování projektu



Přílohy 1. zprávy o udržitelnosti (kromě OSVČ):

• soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku (viz příloha č. 5 těchto Pravidel), se 
kterými příjemce uzavřel pracovní poměr nejpozději do 90 kalendářních dnů od data 
ukončení realizace projektu

• doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny

Zpráva o udržitelnosti



Přílohy - Všechny průběžné a závěrečná ZoU projektu – kromě OSVČ:

• soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku (viz příloha č. 5 těchto Pravidel), u kterých nastaly ve 
sledovaném období změny

• doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny, pokud nastaly ve sledovaném období 
změny

• elektronickou komunikaci, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, příp. jiný způsob prokazující účast 
zaměstnanců na směřování podniku

• účetní doklady prokazující vazbu na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje

• seznam dodavatelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném nebo sousedním kraji

• cash flow podniku za posledních 12 měsíců

Zpráva o udržitelnosti



Všechny průběžné a závěrečná ZoU projektu:

• informaci o využití zisku po zdanění (pokud podnik vykazuje ztrátu, informace o reinvestici zisku není relevantní)

• rozpis celkových tržeb a tržby z prodeje svých výrobků a služeb, jejich vzájemný podíl vyjádřený v % (doložit 
výsledovkou podniku za posledních 12 měsíců nebo peněžní deník za posledních 12 měsíců - pro fyzické osoby, 
které vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
uplatňují výdaje procentem z příjmů - paušální výdaje a zároveň nevedou účetnictví)

• popis dodržování zásad podnikání šetrného k životnímu prostředí (doložit účetní doklady o používání ekologicky 
šetrných výrobků – např. recyklované tonery, papíry, certifikace EŠV, BIO, Fairtrade apod., průkaz energetické 
náročnosti budovy tj. energetický štítek A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod.)

Zpráva o udržitelnosti



Děkujeme za pozornost a přejeme 
krásný zbytek dne

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

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

Využijte možnost osobní konzultace! Jsme tady pro Vás!
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