
Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

2.6.2 a) Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků – investice

10.12.18 10:00

10.12.18 10:00

MAS -  Partnerství Moštěnka, o.p.s., jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS - Partnerství Moštěnka

na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 65 „SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“
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65. výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny

N/R

Kolová



Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 500 000,00 Kč

Forma podpory

Vznik nového podniku: výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních podniků – nákup objektů, 

zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, při 

rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových 

skupin a musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin

Novým sociálním podnikem je:  

-podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu - za nově vzniklý subjekt se považuje 

podnikatelský subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (např. 

Evidence NNO), který vznikl před méně než třemi roky před datem začátku realizace projektu, 

zápis subjektu musí proběhnout před podáním žádosti o podporu

-nově zřízená živnost existujícího subjektu nebo nový předmět podnikání existující subjekt 

nemusí být sociálním podnikem:  zápis tohoto předmětu podnikání (živnosti) musí proběhnout 

před podáním žádosti o podporu

- rozšíření o nový obor činnosti ve stávajícím oprávnění k podnikání

OSVČ (osoby spadající do znevýhodněných skupin splňující principy sociálního podnikání): 

podpora nové podnikatelské aktivity nebo rozšíření nabízených 

produktů či služeb

Typy podporovaných projektů

Projekty jsou podpořeny v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 

2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

1 736 842,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

31.12.2020

01.01.2014

4.2.19 10:00

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se 

aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 

může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn 

před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

projektu Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+, tj.před 

20.10.2018

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt 1 736 842,00 Kč



Podporované aktivity 1 Sociální podnikání

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 - příloha zrušena

11 Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny 

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Území realizace 

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, v 

platném znění; 

‒ nestátní neziskové organizace; 

‒ církve; 

‒ církevní organizace. 

Cílová skupina

Území MAS - Partnerství Moštěnka dle schválené strategie CLLD

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

‒ 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. 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 

skupiny

Náležitosti žádosti o podporu

Indikátory

Povinné přílohy

Věcné zaměření



Informace o křížovém 

financování

Způsobilé výdaje

Způsob hodnocení projektů

Příjmy projektu

Příjemci je poskytnuta na projekt podpora v režimu de minimis. Projekt nelze považovat za 

projekt generující příjmy ve smyslu čl. 61 a 65 Obecného nařízení.  Příjmy z projektu neovlivní 

výši poskytnuté podpory a příjemce je vykazuje ve svém účetnictví.

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Proces hodnocení probíhá po ukončení kolové Výzvy v těchto fázích: kontrola přijatelnosti a 

formálních náležitostí, věcné hodnocení, výběr projektu. 

Minimální bodová hranice pro podporu žádosti je 20 bodů z celkového počtu 40

Budou podpořeny pouze žádosti do výše alokace této Výzvy Podrobnější informace kap 4 

Interních postupů, verze 2 ze dne 13. 9. 2018

http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupy-irop/  

V případě rovnosti bodů po ukončeném věcném hodnocení žádosti o podporu budou žádosti 

seřazeny a podpořeny podle data a času podání do systému MS 2014+

Žadatel, jehož žádost o podporu byla na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 

nebo věcného hodnocení MAS vyřazena, má možnost podat 

žádost o přezkum postupu MAS. Toto platí i v případě, že žadatel není spokojen s bodovým 

hodnocením své žádosti. 

Podrobnější informace kap 5 Interních postupů

http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupy-irop/ 

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 

pravidlech výzvy č. 65  (verze 1.1 , platnost od 27. 9. 2018) IROP v kapitole 3.5

www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-

projekty-CLLD

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 85 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, 

tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.5.2018), Specifickými pravidly (verze 1.1 , 

platnost od 27. 9. 2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Povinné přílohy

Věcná způsobilost

         

V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel, 

pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty

O případné změně pravidel Výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím 

MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách http://mas-

mostenka.cz/mas/projekty-a-vyzvy-clld/

 Změny výzev se provádějí na základě Inerních postupů v aktuálním znění: 

http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupy-irop/

1. 1. 2014 - 31.12.2020

Další detaily výzvy



1 Příloha č.1 Hodnotící kritéria
Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s

http://mas-mostenka.cz

Markéta Poláchová Kropáčková, tel. 737 775 991

e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Proces hodnocení probíhá po ukončení kolové Výzvy v těchto fázích: kontrola přijatelnosti a 

formálních náležitostí, věcné hodnocení, výběr projektu. 

Minimální bodová hranice pro podporu žádosti je 20 bodů z celkového počtu 40

Budou podpořeny pouze žádosti do výše alokace této Výzvy Podrobnější informace kap 4 

Interních postupů, verze 2 ze dne 13. 9. 2018

http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupy-irop/  

V případě rovnosti bodů po ukončeném věcném hodnocení žádosti o podporu budou žádosti 

seřazeny a podpořeny podle data a času podání do systému MS 2014+

Žadatel, jehož žádost o podporu byla na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 

nebo věcného hodnocení MAS vyřazena, má možnost podat 

žádost o přezkum postupu MAS. Toto platí i v případě, že žadatel není spokojen s bodovým 

hodnocením své žádosti. 

Podrobnější informace kap 5 Interních postupů

http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupy-irop/ 

Kritéria pro hodnocení projektů jsou přílohou č. 1 této Výzvy

https://mseu.mssf.cz/
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