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NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA 

VÝZVU IROP

 https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-

integrovane-projekty

 Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

 opatření MAS Vyhlídky - 2.1.3. Podpora rozvoje sociálního podnikání

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty


NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA 

VÝZVU IROP www.irop.mmr.cz

http://www.irop.mmr.cz/


ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 9. 8. 2018

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 9.8. 2018 (14:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 1. 2019 (14:00)

Alokace na výzvu MAS (Celková částka dotace z EFRR pro výzvu):

 1 789 470 Kč

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 789 470 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

1) Vznik nového sociálního podniku

a) založením nového podnikatelského subjektu,

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

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 výroby,

• zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. 

3) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.



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



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 2 letech souborné délky 

minimálně 12 měsíců,

 osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu

 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



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU. Pokud splní 

kritéria přijatelnosti a formální náležitosti                    věcné hodnocení.

 provádí pracovníci MAS

 do 5 prac. dnů od registrace žádosti

 žadatelé mohou být až 2x vyzváni k doplnění (doplnění zaslat vždy do 5 prac. dnů od vyzvání)

 Výsledek kontroly se žadatelé dozví v systému MS2014+ (do 5 prac. dnů od ukončení kontroly)

2. VĚCNÉ HODNOCENÍ

 provádí Hodnotitelská komise

 MAX. počet bodů může být 50.

 Minimální bodová hranice = 27 bodů (54%)

 PŘI SHODĚ JE VYBRÁN PROJEKT, KTERÝ BYL PODÁN DŘÍVE!



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

 VÝSTUPEM HODNOCENÍ SEZNAM PROJEKTŮ SEŘAZENÝ SESTUPNĚ PODLE POČTU 

DOSAŽENÝCH BODŮ.

 SEZNAM PROJEKTŮ JE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ VÝKONNÉ RADĚ.

 VÝSLEDKEM JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY SEZNAM PODPOŘENÝCH, NÁHRADNÍCH A 

NEPODPOŘENÝCH PROJEKTŮ.

 ROZHODOVACÍ ORGÁN NESMÍ MĚNIT POŘADÍ ANI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU.

 ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTU PROVÁDÍ CRR.

 Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení.



KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A 

PŘIJATELNOSTI

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 MAS

Kritéria přijatelnosti
 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce výzvy 

MAS

 Projekt respektuje stanovené hranice celkových 

způsobilých výdajů uvedených ve výzvě MAS

 Potřebnost realizace projektu v území MAS je 

odůvodněna

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny

 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost žen a mužů)

Specifické kritérium přijatelnosti:

Projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS 

Vyhlídky na období 2014 - 2020 



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

 Projekt vytvoří nová pracovní místa pro cílovou skupinu

 Zaměření projektu na počet cílových skupin

 Stanovení rizik a jejich eliminace

 Využití stávajícího objektu k sociálnímu podnikání

INDIKÁTORY:

5 75 01 - Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS



Název kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací

Projekt vytvoří nová pracovní místa pro cílovou 

skupinu

Aspekt kvality projektu – potřebnost

15 bodů – Realizací projektu dojde ke vzniku 3 a více pracovních míst pro 

cílovou skupinu

10 bodů – Realizací projektu dojde ke vzniku 2 pracovních míst pro cílovou 

skupinu

5 bodů – Realizací projektu dojde ke vzniku 1 pracovního místa pro cílovou 

skupinu

0 bodů – Realizací projektu nedojde ke vzniku žádného pracovního místa

Žádost o podporu

Podnikatelský plán

Zaměření projektu na počet cílových skupin

Aspekt kvality projektu - účelnost

15 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen na 2 a více cílové skupiny

10 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen na 1 cílovou skupinu

0 bodů – Projekt není zacílen na žádnou cílovou skupinu

Žádost o podporu

Podnikatelský plán

Stanovení rizik a jejich eliminace

Žadatel předkládá přehled možných rizik 

projektu v realizační fázi a době udržitelnosti s 

vyznačením pravděpodobnosti výskytu, 

závažnosti, celkového dopadu a navrženým 

způsobem eliminace rizika

Aspekt kvality projektu - hospodárnost

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální organizační a 

věcná/ rizika jak v realizační fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich 

eliminace 

5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika/finanční, personální, organizační a věcná/, 

pouze pro jednu fázi projektu – buď fázi realizační, nebo fázi udržitelnosti.

0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti žádná rizika. 

Žádost o podporu

Podnikatelský plán

Využití stávajícího objektu k sociálnímu 

podnikání

Aspekt kvality projektu - hospodárnost

10 bodů – Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu nebo 

pořízení vybavení určeného k sociálnímu podnikání

0 bodů – Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného 

k sociálnímu podnikání

Podnikatelský plán



POVINNÉ PŘÍLOHY

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě 

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

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 



SYSTÉM ISKP



















DOTAZY, DISKUZE


