
SEMINÁŘ PRO 

ŽADATELE K VÝZVĚ 
„MAS BOLESLAVSKO – IROP –

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY“

17. 4. 2019 od 10:00 hod. 

kancelář MAS Boleslavsko, 

5. května 513, 

Bakov nad Jizerou



PROGRAM SEMINÁŘE

1) Seznámení oprávněných žadatelů s vyhlášenou 
výzvou MAS

2) Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS 
stanovenými pro realizaci projektů, které je 
nutné zohlednit při zpracování žádosti o 
podporu

3) Informování žadatelů o způsobu hodnocení a 
výběru projektů

4) Praktické rady k vyplnění žádosti v Portálu IS 
KP14+

5) Doporučení, dotazy, diskuse
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NÁVAZNOST „PODVÝZVY MAS“ NA VÝZVU IROP Č. 62

Výzva č. 65: Sociální podnikání – integrované projekty 
CLLD, revize k 27. 9. 2018
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-
podnikani-integrovane-projekty

MAS Boleslavsko, jako nositel strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS 

Boleslavsko na období 2014 – 2020“

vyhlásilo 7. výzvu z IROP

Opatření integrované strategie 

O 4 Podpora sociálního podnikání
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

- Datum a čas vyhlášení výzvy: 12. 4. 2019 12:00 hod.

- Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:
16. 5. 2019 12:00 hod.

- Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

- Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

- Alokace výzvy MAS: 2 105 260,- Kč

- Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní 
rozpočet – 0 %

- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč

- Maximální výše celk. způsobilých výdajů projektu: 2 105 260,- Kč
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

- Území realizace

Území MAS vymezené ve schválené strategii 

CLLD.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí 

území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

- Režim podpory: de minimis
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

- osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č.  

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

- obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, v platném znění

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace
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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 a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení

- osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, 

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

7



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

1. Vznik nového sociálního podniku

- založením nového podnikatelského subjektu,

- 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

Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a 

osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 
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Stavby a stavební práce 

- výstavba nových objektů, 

- nákup budovy (celé nebo její části), 

- změna stávající stavby (nástavba, přístavba, apod.) 

- stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby. 

Nákup pozemků a staveb 

- nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro vybudování sociálního  

podniku, 

Cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů, (výklad viz    

Specifická pravidla str. 23) – znalecký posudek !

- nákup stavby (celé nebo její části) pro vybudování sociálního podniku. 

Majetek a vybavení 

- pořízení drobného hmotného majetku, 

- pořízení drobného nehmotného majetku, 

- pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
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Nákup služeb 

- výdaje na vypracování podnikatelského plánu (max. 20 000 Kč včetně DPH), 

- výdaje na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení  

stavby nebo pro provádění stavby, 

- povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel), 

- autorský dozor, technický dozor investora, BOZP, 

- projektová dokumentace stavby, EIA, 

- ocenění pozemků a staveb. 

DPH

- DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se  

vztahuje, 

- pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na 

odpočet  DPH na vstupu, 

- pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
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Sociální prospěch 

a) Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin, definovaných v kapitole 3.3 

těchto Pravidel: 

- minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu zaměstnanců sociálního 

podniku; 

- se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti 

(dále jen „DPČ“); 

- minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku. 

b) Účast zaměstnanců na směřování podniku 

- Zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku, naplňování společensky prospěšných cílů. Jsou 

zapojeni do rozhodování, participují na něm, pokud mají zájem a jsou k participaci způsobilí vzhledem k 

míře a typu svého znevýhodnění. 

- Žadatel popíše v podnikatelském plánu, jak bude zaměstnance informovat a jakým způsobem budou 

zaměstnanci z cílových skupin zapojeni do rozhodování o směřování sociálního podniku. 

c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

- Doporučujeme zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům z cílových skupin vzdělávání, zohledňující 

jejich individuální možnosti. Pokud zaměstnavatel hodlá plnit tento doporučený princip, popíše v 

podnikatelském plánu témata, rozsah a účastníky vzdělávání. 

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
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Ekonomický prospěch 

a) Zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

- Více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. Žadatel popíše využití zisku (po 

zdanění) v podnikatelském plánu. 

b) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích 

- Nezávislostí se míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení. Pokud externí vlastník či 

zřizovatel neexistuje, je podmínka naplněna automaticky. 

c) Výnosy sociálního podniku tvoří minimálně z 30 % tržby z prodeje vlastních výrobků nebo z 

poskytování  vlastních služeb

- Žadatel popíše naplňování principu v podnikatelském plánu. 

Environmentální prospěch

- Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby 

- Podnik má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí, např. využití recyklovaných 

tonerů, papírů, eko automobilů, čističek vody či vzduchu, recyklovatelných obalů, energeticky 

nenáročných budov a přístrojů, ekologicky šetrných výrobků. 

- Žadatel tyto zásady popíše v podnikatelském plánu. 

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
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Místní prospěch 

a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky 

- Podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního 

kraje. Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám. 

b) Využívání přednostně místních zdrojů 

- Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních dodavatelů. 

- Žadatel tuto zásadu popíše v podnikatelském plánu. 

- V případě, že žadatelem je existující sociální podnik, žadatel v podnikatelském plánu popíše kromě 

svého záměru naplňování principů sociálního podnikání. 

UPOZORNĚNÍ 

Principy sociálního podnikání jsou pro příjemce závazné a budou sledovány v průběhu realizace a 

udržitelnosti projektu. Žadatel popíše naplňování a dodržování principů sociálního podniku v 

podnikatelském plánu (viz příloha č. 3 Výzvy MAS). 

Naplňování principů sociálního podnikání příjemce prokazuje ve zprávách o udržitelnosti (viz kap. 6 

těchto Pravidel). K principům sociálního podnikání se žadatel přihlašuje za celé IČ (právnická osoba, OSVČ). 

Změny zakládacích dokumentů musí být doloženy formou veřejné listiny, příjemce kromě OSVČ je 

doloží nejpozději se závěrečnou zprávou o realizaci. 

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ



14

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

5. Podnikatelský plán – doplněný , viz Příloha č. 3 Výzvy MAS

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 – příloha zrušena

11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Vlastní přílohy MAS nad rámec výzvy ŘO

13. Smlouva o spolupráci

14. Čestné prohlášení ke stavebnímu řízení

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PODPORU
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Viz. Výzva + přílohy

- Příloha č. 1 – Kritéria formálního  hodnocení a 

přijatelnosti

- Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

- Příloha č. 3 – Podnikatelský plán – doplněný 

- Příloha č. 4 - Smlouva o spolupráci

- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení ke stavebnímu 

řízení

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
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- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FnP):

Kancelář MAS – max. 15 pracovních dní (PD)

- Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:

5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD

opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!

- Informace žadatele o výsledku kontroly: 5 PD

- Věcné hodnocení (VH):

Výběrová komise – max. 15 PD po ukončení FnP

Předložení seznamu a pořadí projektů Programovému výboru MAS

- Výběr projektů:

Programový výbor  – do 20 PD po provedení VH

- Zveřejnění výsledku výběru projektů

Do 5 PD na webu www.mas-boleslavsko.cz 

- Event. Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 PD od 

doručení výsledků hodnocení Monitorovacímu výboru MAS Boleslavsko

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
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- Žadatel popíše v kapitole 6 v Podnikatelském plánu své zkušenosti s oborem 

podnikání, ve kterém bude zavádět sociální podnik (dle kategorie CZNACE). Tato 

informace je potřebná pro vyhodnocení kritéria č. 6 v rámci věcného hodnocení. 

Doplněná osnova Podnikatelského plánu je přílohou č. 3 této výzvy.

- Žadatel popíše v kapitole 6 v Podnikatelském plánu své dosavadní zkušenosti s prací s 

cílovou skupinou. Tato informace je potřebná pro vyhodnocení kritéria č. 7 v rámci 

věcného hodnocení. Doplněná osnova Podnikatelského plánu je přílohou č. 3 této 

výzvy. 

- V případě spolupráce více subjektů doloží žadatel podepsanou Smlouvu o spolupráci, 

která je přílohou č. 4 této výzvy a slouží pro vyhodnocení kritéria č.8 věcného 

hodnocení.  

- V případě, že součástí projektu jsou stavební úpravy, které nepodléhají stavebnímu 

řízení, je vyžadováno doložení čestného prohlášení ke stavebnímu řízení. Vzor 

Čestného prohlášení ke stavebnímu řízení je přílohou č. 5 této výzvy.

DALŠÍ SPECIFIKA VÝZVY
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- https://mseu.mssf.cz/

- Internetový prohlížeč -Internet Explorer (nepoužívat Edge, Mozilla ani Chrome)

- Nejprve nutná registrace do systému IS KP14+

- Nutný elektronický podpis 

(https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html)

- Ten, kdo žádost založí je signatář a může přidělovat / odebírat přístup a konkrétní roli 

ostatním (editor, signatář, čtenář)

- Každý, kdo bude mít roli, musí být registrovaný v IS KP 14+ (výjimkou je signatář bez 

registrace –např. stat.zástupce)

- Postupovat krok za krokem podle příručky:

Uživatelská příručka IS KP14+ -

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu 

(ke stažení přímo z IS KP14+) nebo využít Postup pro podání žádosti o podporu 

v MS2014+ - příloha č. 1 Specifických pravidel

JAK VYPLNIT ŽÁDOST V SYSTÉMU IS KP14+

https://mseu.mssf.cz/
https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html
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JAK VYPLNIT ŽÁDOST V SYSTÉMU IS KP14+
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- Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě.

- Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému IS KP14+ v 

předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí.

- Dbát na předložení projektu do správné výzvy (č. 62) a „podvýzvy

MAS Boleslavsko“.

- Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V 

případě, že je příloha nerelevantní, vložíte list s názvem přílohy a 

zdůvodníte nerelevantnost přílohy.

- Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, 

zejména v Podnikatelském plánu.

- Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje, a to jak ve skupině 

výdajů, tak na hlavní a vedlejší aktivity.

- Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let 

udržitelnosti!

DOPORUČENÍ, DOTAZY, DISKUSE



DĚKUJI ZA POZORNOST !

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

16. 5. 2019    12:00 HODIN

Bližší informace naleznete:

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop

V případě dotazů kontaktujte:

Ing. Věra Marečková

tel. 702 097 109

mareckova@mas-boleslavsko.cz
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