Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným
prostřednictvím IROP
Specifický cíl 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
1. Bude způsobilým žadatelem pro sociální podnikání obec?
Nebude možné, aby žadatelem v případě sociálního podnikání byly přímo obce, a to i
přestože, že jsou v Programovém dokumentu IROP mezi oprávněnými žadateli. Obce jako
žadatelé v sociálním podnikání nenaplňují jeden ze základních principů sociálního podnikání,
kterým je nezávislost v řízení na externích zakladatelích. Obec může zřídit obchodní
společnost, ve které bude mít spoluvlastnický podíl, předpokládáme, že by měl být menší než
50 %. Pokud je zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší
než 50 %.
2. Bude způsobilý projektový záměr na vybudování ubytovacího a stravovacího zařízení v
turisticky zajímavé lokalitě?
Projekt způsobilý nebude. Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení a
lázně nelze financovat.
3. Je způsobilý podnikatelský záměr, který je sezónního charakteru? Tzn. činnost by ve
stejném rozsahu nebylo možné provozovat celoročně? Např. zahradnické práce, práce na
poli apod.?
Pro sociální podnikání platí doba udržitelnosti 5 let od poslední platby příjemci. Není možné
pouze vykonávat sezónní práce, projekt musí být realizován celoročně.
4. Jaké podnikatelské aktivity (dle klasifikace CZ NACE) budou podporovány v rámci SC 2.2
tj. jako tzv. sociální podnikání? Může být podpořen sociální podnik, jehož předmětem
podnikání bude hromadná přeprava osob? Může být podpořen sociální podnik, jehož
předmětem podnikání je zahradnictví a školkařská činnost?
Předmět v sociálním podnikání není omezen či blíže specifikován. Je tedy možné podpořit
uvedené aktivity za splnění parametrů pro sociální podniky, stanovených v programovém
dokumentu IROP.
5. Do jaké cílové skupiny (z celkem 3 uváděných) spadají "znevýhodněné skupiny z pohledu
trhu práce", které jsou v SC také definovány. Jaký je rozdíl mezi těmito skupinami? (cílové
skup. vs. znevýhodněné skup.)
Znevýhodněné skupiny z pohledu trhu práce řadíme mezi sociálně vyloučené osoby nebo
sociálním vyloučením ohrožené osoby. Cílové skupiny představují typy osob, na které se
specifický cíl 2.2 zaměřuje. Znevýhodněné skupiny z pohledu trhu práce jsou osoby s nízkou
kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi,
absolventi, obyvatel sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové.

6. V "typech příjemců" je uvedena i OSVČ, je zde ale podmínka, že musí spadat do
znevýhodněných skupin - znamená to skutečně tedy, že OSVČ, která nespadá do
znevýhodněných skupin, nemůže žádat o dotaci z SC 2.2?
Částečně ano. OSVČ, která nezaměstnává jiné osoby, musí spadat do cílových skupin
uvedených v SC 2.2. OSVČ, která zaměstnává další osoby z cílových skupin, nemusí spadat do
cílových skupin ve specifickém cíli 2.2.
7. Zapsaný ústav jako žadatel má záměr vybudovat stáj pro dobytek a pořízení technologie
na sušení sena vše v režimu sociálního podniku. Kam může žadatel podat žádost o dotaci?
Do PRV jako začínající zemědělský podnikatel? Výše podpory bude max. 60% z celk. ZV? Je
pak zapsaný ústav způsobilým příjemcem dotace? Nebo může podat žádost i do IROP z SC
2.2.? Jaká bude max. výše podpory?
Zapsaný ústav (dále Ústav) je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti
užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav
provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem
stanovených. Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být
provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti
ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů
na vlastní správu. Vedlejší činnost NNO nese zvýšená rizika. V případě neúspěchu podnikání
je ohrožena celá organizace, a to včetně aktivit v hlavní činnosti, které nejčastěji spočívají v
poskytování sociálních služeb. Dosavadní praxe ukazuje na nezbytnost oddělení činnosti
sociálního podniku od běžného poskytování sociálních služeb, a to i s ohledem na zvolený
režim financování činnosti sociálního podniku z pohledu pravidel podpory de minimis. ŘO
IROP vyhlásí další výzvy v návaznosti na výzvy OP Z pro oblast sociálního podnikání v roce
2016. Tato další výzva bude moci již zohlednit vývoj v připravované legislativní úpravě
sociálního podnikání, včetně možných právních forem sociálního podniku a způsobu jeho
financování a ujednotit tak pohled na oblast sociálního podnikání. S ohledem na
předpokládanou veřejnou podporu nemůže být podpořeno sociální podnikání v oblasti
zemědělské prvovýroby. Dle posledního návrhu hodnotících kritérií a požadavku Evropské
komise nebude možné podpořit projekty zaměřené na komerční turistická zařízení, jako jsou
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. V případě PRV se
prosím obraťte na odpovědný řídící orgán Ministerstvo
zemědělství.
8. Je nějaký výčet oblastí v sociálním podnikání, které budou podporované v rámci IROP a
které nikoliv?
Konkrétní výčet oblastí není stanoven. V rámci IROP je cílem investiční podpora vznikajících a
udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncepty a
principy sociálního podnikání s cílem zajistit zaměstnání pro osoby, které jsou na trhu práce
nejhůře zaměstnavatelní (znevýhodněné cílové skupiny). S ohledem na předpokládanou
veřejnou podporu nemůže být podpořeno sociální podnikání v oblasti zemědělské
prvovýroby. Dle posledního návrhu hodnotících kritérií a požadavku Evropské komise
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9. Vzhledem k tomu, že de-minimis by mělo být posuzováno i na provázané podniky,
neomezí to zřizování sociálních podniků např. farními charitami, nebo jinými organizacemi
s širší působností?
Podpora de minimis se posuzuje i na provázané podniky. Pro účely pravidel hospodářské
soutěže je podnikem jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na
právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Soudní dvůr EU rozhodl, že
všechny subjekty kontrolované (právně či fakticky) týmž subjektem se pro účely použití
pravidla de minimis pokládají za jeden podnik. Z tohoto důvodu Evropská komise stanovila
kritéria, na základě kterých lze rozhodnout, v jakých případech se dva či více subjektů mají
považovat za „jeden podnik“. Nařízení Komise v oblasti poskytování podpory de minimis pro
období 2014-2020 obsahují definici „jednoho podniku“, který je způsobilý čerpat maximální
výši podpory de minimis. Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) zahrnuje veškeré
subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve
stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu,
ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v
daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah, uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo
více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. Žadatel buse se žádostí o
podporu předkládat informace o podnicích, které jsou s ním propojené.
10. Je možné financovat v rámci rekonstrukci budovy, která by sloužila jednak jako výrobní
prostor, ale také by zde byla vybudována malá ubytovna pro zaměstnance sociálně
znevýhodněné?
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků jsou podporovatelné z IROP. Ubytovnu
pro sociálně znevýhodněné zaměstnance není možné podpořit.
11. Jaká je míra financování projektů ve SC 2. 2, které budou realizovány skrze CLLD. V
dokumentu Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit SC v IROP je uvedeno, míra
spolufinancování aktivit v případě CLLD je 95 % ze strukturálních fondů, 5 % ze strany
příjemce. Je to i v případě, že žadatel je OSVČ či subjekty založené podle zákona o
korporacích?
Míra spolufinancování aktivit v případě CLLD je 95 % ze strukturálních fondů a 5 % ze zdrojů
příjemce.

