Seminář pro žadatele a příjemce projektů
Výzvy IROP v MAS České středohoří
Sociální podnikání

Trnková Alena
Tel.č. 775 678 525
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Program:
1)

Informace o vyhlášené výzvě MAS ČS v IROP

2)

Pravidla a povinnosti ve výzvě

3)

Psaní žádosti o projekt v systému MS2014+

4)

Povinné přílohy

5)

Způsob hodnocení projektů

6)

Vedení projektu v MS2014+ a jeho průběžné vykazování

7)

diskuze
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Základní informace o výzvě
Sociální podnikání
Alokace výzvy: 2 mil. Kč
Otevření výzvy: 3.1.2018
Příjem žádostí do: 1.3.2018 0:00 hod.
Ukončení realizace projektu: 31.12.2018
Minimální částka projektu: 500 tis. Kč
Maximální částka projektu: 2 mil. Kč
Platba: Ex – post
Křížové financování není možné.
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Míra podpory
EFRR 95%
Státní rozpočet 0%
Příjemce 5%
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Sociální podnikání
Podporované aktivity
• Vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám,
ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.
• Je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a
vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

Indikátory:
• Počet nových podniků, které dostávají podporu
• Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
• Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny
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Typy podporovaných projektů
1. Vznik nového sociálního podniku
▪ Založení nového podnikatelského subjektu
▪ Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
▪ Rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podnikem
• o nový předmět podnikání
• o nové zřízenou živnost
• o nový obor činnosti v rámci živnosti volné

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
Zefektivnění procesů v podniku
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Typy podporovaných projektů
o Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
o Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením – vznik nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin – musí
být splněn limit 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku
o Naplnění principů sociálního podnikání prokáže žadatel v Podnikatelském plánu. Popsat, jak principy sociálního podnikání
naplňuje minimálně v období 6 měsíců před podáním žádosti o podporu.
o Z dotace nelze financovat stávající podnikatelské aktivity v rozsahu před zahájením realizace projektu ani provozní výdaje
žadatele.

3.

Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
▪ vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření podniku
▪ Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
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Způsobilé výdaje
• Stavba a stavební práce
• Nákup pozemků a staveb
• Nákup služeb
• Majetek a vybavení
• DPH
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Příklady nezpůsobilých výdajů:
• Výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování Podnikatelského plánu
• Výdaje spojené s řízením a s administrací projektu
• Náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem

• Běžné provozní a režijní výdaje
• Výdaje na vzdělávání zaměstnanců (kromě nezbytného školení spojeného s uváděním pořizovaného majetku
do provozu)
• Výdaje na pořízení či obnovu prostor sloužící k bydlení
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Oprávnění žadatelé
• 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 ručeným omezeným
Akciová společnost
Evropská společnost
Evropské hospodářské sdružení
Družstva

10

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
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Cílová skupina
• Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok
• Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakované problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na ÚP 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 domácí vězení

• 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 se těžším zdravotním postižením)
▪ Osoby invalidní v prvním a druhém stupni
▪ Osoby zdravotně znevýhodněné
• Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na ÚP ČR.
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Podání žádosti
Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14( https://mseu.mssf.cz)
•

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné,
aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto
zmocnění.

•

Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba
oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace.

•

Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem
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Povinné přílohy k žádosti
• Plná moc
• Zadávací a výběrová řízení
• Doklady o právní subjektivitě
• Doklad o prokázání právních vztahu k majetku, který je
předmětem projektu
• Podnikatelský plán
• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
• Položkový rozpočet stavby

• Výpis z rejstříku trestů
• Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Příloha nad rámec výzvy ŘO IROP
• Partnerská smlouva
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Způsob hodnocení projektů
• Podrobný způsob hodnocení projektů je zveřejněn v Interních postupech
MAS ČS z.s.
https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – administrativní pracovník a
projektový manažer IROP
• Věcné hodnocení – členové Výběrové komise MAS
• Závěrečné ověření způsobilosti projektu – Centrum pro regionální rozvoj ČR
(CRR)
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Monitorování projektů
Monitorování postupu projektu se uskutečňuje prostřednictvím:
• Zpráva o realizaci projektu – zpráva nebo ZoR
• Zpráva o udržitelnosti projektu – zpráva nebo ZoU
Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost
o platbu (ZŽoP)
Jako přílohu Závěrečné ZoR překládá příjemce také fotodokumentaci výstupů
projektu a protokol o předání a převzetí díla a kolaudační souhlas, podléhají-li mu
výstupy projektu.
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Kontrola zpráv
1. Kontrola formálních náležitostí
CRR provede kontrolu FN do 3 pracovních dnů od zahájení administrativního ověření ZoR a ŽoP.

2. Kontrola věcného obsahu
CRR provede kontrolu věcného obsahu do 10 pracovních dnů od ukončení kontroly FN.

3. Administrativní ověření ZoR a ZŽoP
Postup dle Obecných pravidel

Zpráva je schválena do 40 pracovních dní od podání. O výsledku je příjemce informován
depeší v MS2014+. Stav zprávy se změní na „schválena ŘO z hlediska obsahové kvality“.
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Odkazy na metodiky, výzvy a pomocné dokumenty
• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - výzva č. 65
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Kontaktní informace
• MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, 411 42
• Kontaktní místo: Ploskovice 50
• www.mascs.cz
• administrativa@mascs.cz 775 678 525, 417 639 613
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