
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

6. VÝZVA 

MAS ROZVOJE KRNOVSKA             

IROP                                     

PODPORA SOCIÁLNÍM PODNIKŮM
Město Albrechtice 15.10.2019 od 16:15 hodin



PROGRAM SEMINÁŘE

 Co je obsahem výzvy

 Závazné dokumenty

 Povinné přílohy



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

 IROP – Podpora sociálním podnikům
Číslo výzvy MAS: 6. výzva

Číslo výzvy v ISKP2014+: 114/06_16_074/CLLD_16_01_117

 Název výzvy v ISKP2014+: MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Podpora                    

sociálním podnikům 

 Druh výzvy: kolová

Opatření integrované strategie: IROP 02: Podpora sociálním podnikům 

 Datum a čas vyhlášení výzvy: 1.9.2019

 Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:              1.9.2019 ve 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu: 31.12.2019 v 16:00

 Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2023



Podpora

Celková částka dotace: 5 088 850,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt:                              není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt:                              5 088 850,- Kč 

Míra podpory:                   95 %

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na 

stránkách http://www.maskrnovsko.cz/



Závazné dokumenty
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy. Žadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k 1.9.2019 

( platná verze Obecných pravidel pro tuto výzvu je z 6.3.2019 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-
prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-
aktualne-p)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 Pro každou výzvu specifický dokument

 Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd. 

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65 , žadatel se řídí platnými Specifickými pravidly v den vyhlášení výzvy 
MAS(platnost 27.9.2018). Dokument naleznete v odkaze: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/Vyzva-c-65-Socialni-
infrastruktura-integrovane-pro/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-vyzvyDokumenty i s přílohami naleznete na 
stránkách IROP.

Žadatel se řídí verzemi platnými ke dni vyhlášení výzvy MAS, tz. 1.9.2019

Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska 

 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních dokumentů 
http://www.maskrnovsko.cz/ 

 DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŽADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V DEN VYHLÁŠENÍ 
VÝZVY INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.

 V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŽDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ OBECNÝCH I 
SPECIFICKÝCH PRAVIDEL. 



Oprávnění žadatelé

- Osoby samostatně výdělečné činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o

důchodovém pojištění

- Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012., o obchodních

korporacích

- Nestátní neziskové organizace

- Církve

- Církevní organizace



CÍLOVÉ SKUPINY 

- Uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR déle než 1 rok

- Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu
práce, jejich 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

a 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



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků - nákup objektů,
zařízení, vybavení a stavební úpravy (musí však dojít k vytvoření nových
pracovních míst pro skupiny)

 Vznik nových sociálních podniků

 Rozšíření kapacity podniku – rekonstrukce objektu, zakoupení nových
prostor a rozšíření kapacity podniku (musí se však vytvořit nové pracovní
místo)

 Aktivity osob samostatně výdělečné činných



Povinné přílohy

 Plná moc

 Zadávací a výběrová řízení

 Doklad o právní subjektivitě žadatele

 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku,    který je 

předmětem projektu 

 Podnikatelský plán 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení



Povinné přílohy pro obě aktivity 

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

Doklad potvrzující, že se OSVČ spadá do cílové skupiny

Čestné prohlášení o skutečném majiteli



Indikátory 

 1 01 05 - počet nových podniků, které dostávají podporu

 1 04 03  - zvýšení zaměstnanosti v podporových podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné skupiny 

 1 04 00 - zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 


