
Seminář pro žadatele

5. výzva MAS Hlučínsko z.s.
IROP – Sociální podnikání

Ve Velkých Hošticích dne 6. září 2017 od 17:00 hodin



Program semináře

 Prezence účastníků
 Zahájení semináře
 Představení výzvy
 Podmínky a pravidla výzvy
 Proces hodnocení a výběru projektů
 Způsob podání žádosti
 Diskuse
 Závěr



Principy sociálního podnikání

Na základě vyjednávání MPSV s platformou TESSEA vznikly tzv. 
„Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku“, které jsou 
pro příjemce závazné v plném rozsahu a budou sledovány v průběhu 
realizace a udržitelnosti projektu. 

Pro IROP jako „principy sociálního podnikání“:
 Sociální prospěch 
 Ekonomický prospěch
 Environmentální prospěch 
 Místní prospěch 





Představení výzvy
„Sociální podnikání“



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Základní informace

 Číslo výzvy MAS: 5. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+: 006/06_16_074/CLLD_15_01_275

 Název výzvy v ISKP2014+: 5.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální podnikání

 Druh výzvy: kolová

 Opatření integrované strategie: IROP 02: Rozvoj sociálních služeb

 Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 1. srpna 2017 ve 12:00 hodin

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. října 2017 v 15:00 hod.



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Informace o podpoře

 Celková částka dotace: 4.500.000 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: nestanovena

 Max.výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 4.000.000 Kč

 Míra podpory: 95%



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Závazné dokumenty

 Obecná pravidla jsou společná a závazná pro všechny výzvy

 Specifická pravidla jsou samostatná pro každou výzvu

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-

podnikani-integrovane-projekty-CLLD 

Výzva MAS - podporované aktivity, hodnotící kritéria, povinné přílohy atd. 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-5/



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Oprávnění žadatelé

 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

 Církve

 Církevní organizace



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Cílové skupiny

 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 dvou letech v součtu délky minimálně 12 měsíců.  

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



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Cílové skupiny

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

 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, coby zdravotně znevýhodněné. 

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



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Zacílení podpory – typy podporovaných projektů

 Výstavba a rekonstrukce objektu, pořízení zařízení, vybavení a 
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

 Zřízení zázemí, bezbariérové úpravy prostor pro znevýhodněné 
zaměstnance v prostorách podniku.

 Vytvoření nové podnikatelské aktivity nebo rozšíření nabízených 
produktů a služeb OSVČ. 



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Věcné zaměření – podporované aktivity

 Vznik nového sociálního podniku: 
- založení nového podnikatelského subjektu
- rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o 

podporu není sociálním podnikem o nový předmět podnikání, o 
nově zřízenou živnost, o nový obor činnosti v rámci živnosti volné



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Věcné zaměření – podporované aktivity

 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 „Sociální podnikání“
Věcné zaměření – podporované aktivity

 Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit 
OSVČ



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Věcné zaměření – nepodporované aktivity

Z IROP nelze financovat:

 zemědělskou prvovýrobu;

 komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony;

 restaurace, bary, pivnice;

 komerční volnočasová zařízení – např. provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, 
sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;

 lázeňské provozy.

Povolené drobné provozovny ve stravování – např. mléčná bistra, kavárny, cukrárny, výrobny 
svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, různé výrobny a přípravny občerstvení s prodejem apod., tzv. 
drobná gastronomická zařízení lze podpořit, zvláště slouží-li jako prostředek diversifikace a 
odhalování hospodářského potenciálu venkovských oblastí a zároveň slouží-li k účinné integraci 
sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Povinné přílohy žádosti

1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 

projektu 
5. Podnikatelský plán
6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Povinné přílohy žádosti

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

9. Položkový rozpočet stavby
10. Výpis z rejstříku trestů
11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Podnikatelský plán
1. Obsah 
2. Informace o podniku, charakteristika žadatele
3. Popis současné nabídky a analýza trhu
4. Principy sociálního podnikání
5. Podrobný popis projektu
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů
7. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu
8. Finanční plán
9. Analýza řízení rizik
10.Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Indikátory

1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu
1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné skupiny

Naplnění indikátorů

Datum splnění cílové hodnoty stanovuje žadatel v žádosti o podporu.

Datum je uvedené v právním aktu a pro příjemce je závazné. 

Příjemce je povinen udržet dosažené hodnoty indikátorů a zachovat výsledky projektu po dobu pěti let od 
zahájení doby udržitelnosti. 

Pokud příjemce stanovený termín dosažení cílové hodnoty či jeho udržení v době udržitelnosti nedodrží, 
bude sankcionován v souladu s Podmínkami. 

Bližší informace k indikátorům jsou uvedeny v kap. 15 Obecných pravidel, ve Specifických pravidlech 
vydaných k příslušné výzvě a v příloze Specifických pravidel Metodické listy indikátorů.



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Časová způsobilost

1. 1. 2014 - 31.12. 2020

Křížové financování

Křížové financování není možné.



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Způsobilost výdajů

Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými 
pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 65 
IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy.  V době realizace, tj. od data 
vydání rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy aktuální verzí 
výše uvedených Pravidel. 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-
podnikani-integrovane-projekty-CLLD



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 výdajů1, 

 nákup stavby (celé nebo její části) pro vybudování sociálního podniku. 

Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti).

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 „Sociální podnikání“
Způsobilé výdaje na aktivity projektu:



Představení výzvy „Sociální podnikání“
Způsobilé výdaje na aktivity projektu:

Majetek a vybavení: 
 pořízení drobného hmotného majetku, 

 pořízení drobného nehmotného majetku, 

 pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

DPH: 
 DPH u neplátců DPH, 

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



Proces hodnocení a výběr projektů



Proces hodnocení a výběr projektů
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Výběr ustanovení z Interních postupů MAS Hlučínsko:
Při kontrole je uplatněno pravidlo 4 očí, tzn.: 

1. Nezávislé  hodnocení  jedním  hodnotitelem  (Projektový  manažer  MAS)  a  
zkontrolování schvalovatelem (Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD). 

2. 2.  Schvalovatel  je  zároveň  druhým  hodnotitelem,  tzn.,  že  schvalovatel  provádí  
schválení hodnocení a zároveň musí ověřit správnost hodnocení prvního 
hodnotitele (tj. provádí rovněž hodnocení). 

3. 3.  Schvalovatel vychází při kontrole z výstupu prvního hodnotitele a hodnocení mu 
může vrátit k přepracování, pokud nalezne pochybení. 

Interní postupy jsou jako Příloha č. 1 Výzvy jsou k dispozici zde: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-5/



Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria formálních náležitostí

Název kritéria Hodnocení ANO/NE Napravitelnost
Referenční 
dokument

Žádost o podporu je podána 
v předepsané formě

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 
přílohami).

Napravitelné
Žádost; Pravidla 
pro žadatele a 

příjemce
NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 
obsahově nesplňuje všechny náležitosti (nesoulad žádosti s 
přílohami).

Žádost o podporu je 
podepsaná oprávněným 

zástupcem žadatele

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele

Napravitelné Žádost
NE – žádost v elektronické podobě není podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele

Jsou doloženy všechny 
povinné přílohy a obsahově 

splňují náležitosti
požadované v dokumentaci 

k výzvě

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, které požaduje ŘO v 
dokumentaci k výzvě.

Napravitelné
Žádost; Povinné 

přílohyNE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy 
A/NEBO obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje ŘO v 
dokumentaci k výzvě.



Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria přijatelnosti

Název kritéria Hodnocení ANO/NE Napravitelnost
Referenční 
dokument

Projekt je svým zaměřením 
v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami 
výzvy

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami specifického cíle a výzvy

Napravitelné

Text výzvy, 
Pravidla pro 
žadatele a 

příjemce, Žádost, 
Podnikatelský 

plán

NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami specifického cíle a výzvy

Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a 
výzvu

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu

Nenapravitelné

Text výzvy; 
Žádost, Příloha -
doklad o právní 

subjektivitě
NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu

Projekt respektuje 
minimální a maximální 

hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny

ANO – Projekt respektuje minimální maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 

Napravitelné

Text výzvy; 
Rozpočet 
projektu; 

Podnikatelský
plán

NE – Projekt ne respektuje minimální maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 



Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria přijatelnosti - pokračování

Název kritéria Hodnocení ANO/NE Napravitelnost
Referenční 
dokument

Projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů

Napravitelné

Text výzvy; 
Rozpočet 

projektu, Pravidla 
pro žadatele a 

příjemce; 
Podnikatelský 

plán

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů

Potřebnost realizace 
projektu je odůvodněná

ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu
Napravitelné

Žádost; 
Podnikatelský 

plánNE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu

Projekt naplňuje strategické 
cíle a opatření uvedené v 

SCLLD MAS Hlučínsko

ANO – Žádost naplňuje strategické cíle a opatření 
uvedené v SCLLD  MAS Hlučínsko

Napravitelné

Podnikatelský 
plán; Žádost; 
SCLLD MAS 
Hlučínsko

NE – Žádost nenaplňuje strategické cíle a opatření 
uvedené v SCLLD  MAS Hlučínsko



Proces hodnocení a výběr projektů
Věcné hodnocení

Výběr ustanovení z Interních postupů MAS Hlučínsko:
a) Věcné  hodnocení  je  prováděno  u  žádostí  o  podporu,  které  prošly  kontrolou    

formálních náležitostí a přijatelnosti. 

b) Postup hodnotitelů je součástí dokumentace související s výzvou.  

c) Hodnocení  provádí  Hodnotící  a  výběrová  komise.  Jeden  projekt  hodnotí  vždy  
minimálně 3 hodnotitelé, které pro hodnocení v dané výzvě vybírá ze svých členů 
Hodnotící a výběrová komise.  Vybraní hodnotitelé hodnotí společně jako hodnotící 
komise. 



Proces hodnocení a výběr projektů
Věcné hodnocení

Výběr ustanovení z Interních postupů MAS Hlučínsko:
d) V případě, že členové Hodnotící a výběrové komise nedisponují dostatečnou  

odbornou kapacitou, může MAS nechat zpracovat jako podklad pro hodnocení  
odborný posudek. Odborný posudek zpracovává externí expert, kterému zadá 
vypracování odborného posudku Projektový manažer na vyžádání Hodnotící a 
výběrové komise do 5 dnů od rozhodnutí Hodnotící a výběrové komise. Posudek  
bude vypracován podle kritérií věcného hodnocení dané výzvy.  V zadání musí být 
jasně určen rozsah a stanovena kritéria, na která má být posudek zpracován.  Tato 
kritéria budou předem vyznačena v kontrolním listu. Externí expert se řídí 
uživatelskou příručkou pro hodnocení projektů v rámci IROP. 

Interní postupy jsou jako Příloha č. 1 Výzvy k dispozici zde: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-5/



Věcné hodnocení
Kritérium č. 1

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

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria
Bodovací kritérium se vztahuje k hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti. 
Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti 
uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Bodové 
hodnocení

10 Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika.

5
Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé 
fázi projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob 
eliminace rizik.

0
Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace.

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost o podporu, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení
Kritérium č. 2

Název kritéria Délka realizace

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k délce realizace projektu. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů se zkrácenou dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení 
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu. Do celkového počtu měsíců realizace se 
započítává každý měsíc, v němž byl projekt realizován, byť by se jednalo o jeden den. Pokud žadatel 
v rámci realizace tyto termíny nedodrží, může to v konečném důsledku vést až k odejmutí dotace!

Bodové 
hodnocení

15
Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do data 
podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá do 12 měsíců včetně. 

10
Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do data 
podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 13 do 18 měsíců.

5
Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do data 
podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 19 do 24 měsíců.

0
Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do data 
podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá déle než 24 měsíců.

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost o podporu, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení
Kritérium č. 3

Název kritéria Výše celkových způsobilých výdajů projektu

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji. 
Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto kritéria jsou 
výdaje vztahující se k datu podání projektu.

Bodové 
hodnocení

5 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 2.000.000,- Kč včetně.

3 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 2.000.001,- – 3.000.000,- Kč.

0 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 3.000.001,- Kč a více.

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost



Věcné hodnocení
Kritérium č. 4

Název kritéria Využití stávajícího objektu na soc. podnikání

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k využití stávajícího objektu. Principem nastavení 
kritéria je zvýhodnění projektů, které využijí při realizaci projektu stávající objekt, tzn., že z 
důvodu vybudování zázemí pro sociální podnikání bude rekonstruován stávající objekt.

Bodové 
hodnocení

5
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu určeného pro 
sociální podnikání

0
Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro 
sociální podnikání nebo nedojde k žádným stavebním úpravám 
stávajícího objektu

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení
Kritérium č. 5

Název kritéria Zohlednění specifických potřeb cílových skupin

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodovací kritérium se vztahuje k tomu, jak projekt zohledňuje specifické potřeby 
cílových skupin. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u kterých žadatel 
prokáže znalost specifických potřeb cílových skupin (např. potřebu uzpůsobení 
pracovního prostředí či místa pro odpočinek a stravu, použití speciálních pracovních 
pomůcek, pomůcek pro alternativní či augmentativní komunikaci, zajištění poradenství 
z oblasti postižení cílové skupiny atd.) a schopnost tyto potřeby naplňovat.

Bodové hodnocení

10
Žadatel prokázal znalost specifických potřeb cílových skupin a uvedl 
relevantní způsoby, kterými bude v rámci projektu tyto potřeby 
naplňovat.

0 Žadatel neprokázal znalost specifických potřeb cílových skupin a neuvedl 
relevantní způsoby, kterými bude projektu tyto potřeby naplňovat.

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost o podporu, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení - Kritérium č. 6
Název kritéria Zaměstnání znevýhodněných skupin obyvatel

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k procentuálnímu podílu budoucích zaměstnanců 
(úvazků) z cílových skupin na celkovém budoucím počtu zaměstnanců (úvazků) sociálního 
podniku. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s vyšším procentuálním 
podílem budoucích úvazků zaměstnanců z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
úvazků zaměstnanců sociálního podniku.

Bodové 
hodnocení

15
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je 71 % a více

10
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je 51 - 70 %

5
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je 31 - 50 %

0
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je do 30 % včetně

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení
Kritérium č. 7

Název kritéria Tvorba nových pracovních míst

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k tvorbě pracovních míst pro některou z cílových 
skupin. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jehož realizací dojde k 
vytvoření většího počtu pracovních míst pro některou z cílových skupin uvedených ve 
Specifických pravidlech výzvy č. 65.

Bodové hodnocení

20 Projekt vytvoří 3 a více nových pracovních míst pro cílové skupiny

10 Projekt vytvoří 2 nová pracovní místa pro cílové skupiny

0 Projekt vytvoří 1 nové pracovní místo pro cílové skupiny

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení - Kritérium č. 8

Název kritéria Dopad na osoby se zdravotním postižením

Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zaměření projektu na cílovou skupinu osob se 
zdravotním postižením. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů 
zaměřených na vytvoření zázemí sociálního podniku pro zaměstnání cílové skupiny osob 
se zdravotním postižením, definovanou podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Osobami se zdravotním postižením jsou 
fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:
a. invalidními ve třetím stupni,
b. invalidními v prvním nebo druhém stupni,
c. zdravotně znevýhodněnými

Bodové hodnocení

10 Projekt je koncipován tak, že umožní zaměstnat osoby invalidní v 1-3 stupni.

5 Projekt je koncipován tak, že umožní zaměstnat osoby zdrav. znevýhodněné

0 Projekt nepočítá se zaměstnáním osob se zdravotním postižením

Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost, Podnikatelský plán



Věcné hodnocení - Kritérium č. 9
Název kritéria Vznik nového a rozšíření kapacit sociálního podniku
Přiřazení funkce Hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke vzniku nového sociálního podniku a k rozšíření kapacit 
stávajícího sociálního podniku. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jejichž realizací 
dojde ke vzniku sociálního podniku a k více způsobům rozšíření kapacit sociálního podniku. Rozšíření 
kapacit zahrnuje následující varianty 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.
V případě osob samostatně výdělečně činných podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

se za rozšíření kapacit považují tyto varianty aktivit, přičemž nelze kombinovat aktivity uvedené u první 
a druhé odrážky: rozšíření nebo inovace stávajícího oprávnění k podnikání, získání nového oprávnění 
k podnikání, rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity, kde je činnost 
provozována, modernizace vybavení sloužícího k výrobě nebo činnosti, zřízení dalšího prostoru pro 
výrobu nebo výkon činnosti na novém místě nebo v jiném regionu

Bodové 
hodnocení

10
Realizací projektu dojde ke vzniku nového sociálního podniku nebo k rozšíření kapacity 
stávajícího sociálního podniku ve 4-5 aktivitách

5 Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku ve 2-3 aktivitách

0 Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku v 1 aktivitě
Určení hlavního 
zdroje informací

Žádost, Podnikatelský plán



Proces hodnocení a výběr projektů
Základní termíny
a) Příjem žádostí do 31. října 2017 do 15:00 hodin

b) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti do 15 pracovních dní od ukončení 
příjmu žádostí

c) V případě nesplnění napravitelných kritérií je žadatel vyzván k doplnění do 10 
pracovních dní. Tato lhůta může být prodloužena maximálně o 5 pracovních 
dní na základě žádosti žadatele. Pokud žadatel na výzvu k doplnění v termínu 10 
pracovních dní nereaguje a ani nepožádá o prodloužení tohoto termínu, je podruhé 
vyzván k doplnění žádosti v termínu do 5 pracovních dní. Pokud ani pak žádost 
nedoplní, je vyřazen.  

d) Věcné hodnocení probíhá nejpozději do 30 pracovních dní od kontroly 
formálních náležitostí a přijatelnosti.

e) Do 15 pracovních dní od věcného hodnocení vybírá a schvaluje projekty určené k 
realizaci Programový výbor.



Proces hodnocení a výběr projektů
Bodování

a) Maximální počet bodů věcného hodnocení je 100.

b) Aby splnila podmínky věcného hodnocení, musí žádost získat minimálně 50 bodů.

c) O výsledku věcného hodnocení posílá MAS informaci žadateli – ten má 15 
kalendářních dní na podání žádosti o přezkum.

d) Důležitá informace:  Závěrečné ověření způsobilosti projektů a kontrolu 
administrativních postupů provádí Řídící orgán IROP.



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti - všechny aktivity 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)
Žádost o podporu je podána v předepsané formě ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově 

splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).

NE 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele

ANO - žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem žadatele. 

NE
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě ŘO.

ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, které požaduje ŘO v dokumentaci k výzvě.     

NE
Projekt je svým zaměřením v souladu
s výzvou ŘO.

ANO - projekt je v souladu s výzvou ŘO
NE - projekt není v souladu s výzvou ŘO

Výsledky projektu jsou udržitelné ANO - žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 
projektu min. 5 let od ukončení financování

NE - žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 
projektu min. 5 let od ukončení financování

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 
mužů a žen).

ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP 
(tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). 

NE - projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP.



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti - všechny aktivity

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. ANO - aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné podpory pro 
aktivitu a výzvu.

NE
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. ANO - žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili 

čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU), 
podnikatelské subjekty a NNO předkládají výpis z trestního rejstříku 
bez trestného činu dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU.

NE - žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního 
rejstříku; nebo výpis z trestního rejstříku obsahuje trestný čin 
dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU.

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním 
cenám.

ANO - výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám.

NE - výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají tržním 
cenám. 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu ANO - cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

NE - cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti - všechny aktivity

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

ANO - žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o podporu

NE- žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti v žádosti o podporu

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je 
zaměřeno na hlavní aktivity projektu 

ANO - z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % způsobilých 
výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu, vymezené ve Specifických 
pravidlech.

NE - z rozpočtu projektu je zřejmé, že na hlavní aktivity projektu je 
zaměřeno méně než 85 % způsobilých výdajů.

NERELEVANTNÍ - pro sociální podnikání a dokumenty územního rozvoje

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

ANO - projekt dosáhl minimální hodnoty ukazatelů.

NE - projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů

NERELEVANTNÍ - hodnocení se nemusí provádět



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti – sociální podnikání

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)
Podnik přispívá k podpoře sociálního
začleňování, minimálně 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu 
zaměstnanců sociálního
podniku musí pocházet z cílových 
skupin.

ANO - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku pochází 
z cílových skupin. Kritérium splňuje OSVČ, pokud spadá do cílových skupin.

NE - podnik nepřispívá k podpoře sociálního začleňování, ani 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku 
nepochází z cílových skupin.

Vztahy v sociálním podniku směřují k 
maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směřování sociálního 
podniku

ANO - vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení 
pracovníků do rozhodování o směrování sociálního podniku.

NE - vztahy v sociálním podniku nesměřují k maximálnímu zapojení 
pracovníků do rozhodování o směřování sociálního podniku.



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti – sociální podnikání

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

ANO - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., 
více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního 
podniku.

NE- zisk není používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., 
více než 50 % případného zisku není reinvestováno do rozvoje sociálního 
podniku.

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

ANO - sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní 
produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.

NE - sociální podnik nemá 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.

ANO - podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá 
přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální 
aspekty

NE - podnik neuspokojuje přednostně místní potřeby ani nevyužívá 
přednostně místních zdrojů, zároveň nezohledňuje environmentální 
aspekty.



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti – sociální podnikání
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.

ANO - projekt na rozšíření kapacity podniku splňuje alespoň jednu z 
uvedených aktivit.

NE - projekt na rozšíření kapacity podniku nesplňuje ani jednu z 
uvedených aktivit.

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na rozšíření kapacity podniku. 

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.

ANO - projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a 
komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a
stravovací zařízení.

NE - projekt je zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby nebo 
komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

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

ANO – projekt rozšiřuje stávající podnikatelské aktivity žadatele a 
nefinancuje provozní výdaje žadatele.

NE - projekt nerozšiřuje stávající  podnikatelské aktivity žadatele nebo 
financuje provozní výdaje žadatele. 



Způsob podání žádosti



Způsob podání žádosti
IS KP14+
 Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských 

strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 
2014 – 2020 

 On-line aplikace 
- Nevyžaduje instalaci do PC 
- Registrace s platnou emailovou adresou a telefonním číslem 



Postup při zakládání výzvy v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/)















IS KP14+
 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.

 Žlutá pole = povinná
 Šedivá pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během 

žádosti, nebo nejsou podle zadaných dat povinná)
 Bílá pole = vyplňuje sám systém

UPOZORNĚNÍ:
Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním 
uložte.



IS KP14+
Postup při podávání žádosti

 Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/
(Používejte jen prohlížeč Microsoft Explorer)

 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+ 
 Před podáním/odesláním žádosti je potřeba zřídit 

elektronický podpis!



DĚKUJEME ZA POZORNOST


