Specifický cíl 2.2
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

Alokace

338 mil. EUR

Územní
zaměření
podpory:

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.2 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního
obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. V tomto případě mohou být projekty realizovány
na území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán.
 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
P
 odpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních
potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. IROP bude podporovat nákup
objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže být chápana
pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících
a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání. Nelze
financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro
osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat
předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Typy
projektů:

 Vznik nového sociálního podniku
S
 ociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin v rekonstruovaném či nově vystavěném objektu. Při
stavbě, rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení mohou být zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.
Z
 a nový podnikatelský subjekt nelze považovat formální přesun podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský
subjekt.
P
 odporovanými činnostmi jsou:
–
 stavba,
–
 nákup nemovitostí (pozemků, domů),
–
 rekonstrukce, modernizace a úpravy objektu,
–
 pořízení vybavení,
–
 nákup zařízení, vybavení pro sociální podnikání.
 Personální a současně produkční rozšíření sociálního podniku
P
 rojekt vždy musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit:
–
 rozšíření nabízených produktů a služeb,
–
 rozšíření prostorové kapacity podniku,
–
 zavedení nových technologií výroby,
–
 zefektivnění procesů podniku,
–
 zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.
P
 ožadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.
 Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
P
 rojekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a zároveň naplňovat výše uvedené principy a charakteristiky sociálního podnikání. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci existujících živnostenských oprávnění nebo o získání jiného živnostenského oprávnění.
P
 rojekt nesmí být zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Příjemci:

obchodní korporace; osoby samostatně výdělečné činné; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace

OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Výsledky projektu jsou udržitelné.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
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.

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO SC 2.2
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
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 % tržeb zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.
Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální aspekty.
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 volnočasová zařízení, lázeňské
provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele.
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
Výdaje na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním cenám.
Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu.
Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie.
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ SC 2.2
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Projekt vytvoří nová pracovní místa nebo zachová stávající pracovní místa pro cílovou skupinu.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.
Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v brownfieldu.
Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.

