Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
vyhlašuje
90. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO KPSVL

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů

Investiční priorita

IP 9c: Poskytování podpory sociálním podnikům

Specifický cíl

SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání

Číslo výzvy

90

Druh výzvy

Kolová

Typ výzvy

Komplementární s prioritní osou 2 Operačního programu
Zaměstnanost a prioritní osou 3 Operačního programu Praha
pól růstu ČR

Model hodnocení

Jednokolový

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

31. 7. 2019, 14:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

9. 8. 2019, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

21. 8. 2019, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Datum zahájení realizace projektu

Datum ukončení realizace
projektu

30. 1. 2020, 14:00
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu
může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že
první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Do 30. 6. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání
žádosti o podporu v MS2014+.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 60 000 000 Kč
Státní rozpočet - 0 Kč

Míra podpory z Evropského fondu
Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %
pro regionální rozvoj a státního
Státní rozpočet - 0 %
rozpočtu

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
4 900 000 Kč
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Podmínky veřejné podpory

Projekty jsou podpořeny v souladu s nařízením Komise
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis.

Forma podpory

Dotace, ex – post financování

Zacílení podpory
1.

2.

Vznik nového sociálního podniku
•

založením nového podnikatelského subjektu,

•

rozšířením stávajícího podniku, který v době podání
žádosti není sociálním podnikem.

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 podniku.

Typ podporovaných operací

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3.

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských
aktivit OSVČ

Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám (viz příloha č. 3 Specifických
pravidel).

• osoby samostatně výdělečně činné podle zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
• obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích;
• nestátní neziskové organizace;
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• církve;
• církevní organizace.
• uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle
než 1 rok;
• uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém
s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu
práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky
minimálně 12 měsíců;

Cílové skupiny

• osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od
ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí
svobody formou domácího vězení;
• osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
• osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů;
• azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

Věcné zaměření
Podporované aktivity

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu

Indikátory

1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
se zaměřením na znevýhodněné skupiny

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1.
2.
3.
4.

Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklady o právní subjektivitě
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je
předmětem projektu
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5.
6.

Podnikatelský plán
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení nebo
společné řízení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení nebo společné
řízení
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení nebo pro ohlášení stavby nebo společné
povolení
9. Položkový rozpočet stavby
10. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
11. Potvrzení Agentury pro sociální začleňování o souladu
projektu předkládaného do výzvy IROP se schváleným
Strategickým plánem sociálního začleňování nebo
Tematickým akčním plánem

Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a
kapitola 2.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 30. 6. 2023

Informace o křížovém financování

Křížové financování není možné.

Další detaily výzvy
ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě.
Provádění změn
výzvy

O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím
MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy .
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel.
Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.
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Příjmy projektu

Příjemci je poskytnuta na projekt podpora v režimu de minimis. Projekt nelze
považovat za projekt generující příjmy ve smyslu čl. 61 a 65 Obecného nařízení.
Příjmy z projektu neovlivní výši poskytnuté podpory a příjemce je vykazuje ve
svém účetnictví.

Forma a způsob
podání žádosti o Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
podporu
Odkaz na Obecná
a Specifická
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
pravidla
Kontakty pro
poskytování
informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky –
kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na adrese
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop
nebo
http://www.irop.mmr.cz
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