
6. VÝZVA_IROP_SOCIÁLNÍ_PODNIKÁNÍ

Seminář pro žadatele

VÝZVA ŘO IROP Č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ -

INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

http://www.maspodchlumi.cz/data/Files/pages/pozvanka_154599445044.439.pdf


PROGRAM SEMINÁŘE

• 1. Obsah výzvy a podporované aktivity

• 2. Způsobilost výdajů 

• 3. Podání žádosti o dotaci 

• 4. Hodnocení a výběr projektů

• 5. Dotazy a diskuze 



VÝZVA ŘO IROP



TERMÍNY VÝZVY



ALOKACE VÝZVY



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ



INFORMACE O VÝZVĚ

• Území MAS Podchlumí vymezené ve schválené strategii CLLD. 

• Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

• Druh výzvy: kolová

• Ex-post financování

• Hlavní aktivity projektu: min. 85% způsobilých výdajů 

• Vedlejší aktivity projektu: max. 15% způsobilých výdajů 



SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Nutné dodržet principy sociálního podnikání: 

• Sociální prospěch 

• Environmentální prospěch 

• Ekonomický prospěch 

• Místní prospěch 



SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELE

• 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 evidování 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 souhrnné 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 evidováni na Úřadu práce 

ČR. 



INDIKÁTORY



ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

• Obecná a specifická pravidla výzvy ŘO IRO: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzv

•

•

https://mseu.mssf.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzv


HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

• Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti: 

• Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:

• Věcné hodnocení: 

• Předložení seznamů projektů Programovému výboru, který provede výběr 

projektů 

• Zveřejnění výsledku výběru projektů 



KONTAKT MAS

Konzultace a informace o výzvě:

• www.maspodchlumi.cz

• mas@podchlumi.cz

• tel.: + 420 777 854 526 

http://www.maspodchlumi.cz/
mailto:mas@podchlumi.cz


DĚKUJEME ZA POZORNOST!

A přejeme hezký den!


