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Záměr Ústeckého kraje na podporu sociálního podnikání
Záměrem je podpora sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje. Za cíl má podporovat
stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující
k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.
Formy podpory:
Podpůrná – vzdělávání (konference, semináře), poradenství (poradenství a podpora ze strany
krajského úřadu (koordinátor aktivit, administrace dotačního titulu), osvěta (propagace
sociálního podnikání v Ústeckém kraji, katalog sociálního podnikání v Ústeckém kraji, apod.).
Finanční – dotační program, jehož cílem bude podpora vzniku nových sociálních podniků
na území Ústeckého kraje a podpora již existujících sociálních podniků působících na území
Ústeckého kraje.
Pro účely dotačního programu jsou za sociální podniky považovány organizace, které naplňují
veřejně prospěšný cíl, který mají definován ve svých zakládacích dokumentech (společenská
smlouva či zakladatelská listina – dle právní formy organizace). Veřejně prospěšný cíl je
veřejně dostupný, tzn. je zveřejněn ve veřejném rejstříku, u OSVČ na webu společnosti nebo
v místě provozovny. Sociální podnik dále naplňuje principy sociálního podnikání v podobě
koncepce prospěchu ekonomického, sociálního, environmentálního a lokálního. Níže jsou
uvedeny rozpoznávací znaky jednotlivých prospěchů a způsob, jakým mají být naplňovány
a předloženy poskytovateli dotace.
Za sociální prospěch se považuje:
 Integrace osob ze znevýhodněných skupin – podíl osob ze znevýhodněných skupin
tvoří více než 30 % zaměstnanců a tato informace je veřejně dostupná. Do tohoto
poměru se započítávají všichni zaměstnanci s pracovní smlouvou, DPP, DPČ. Výše
uvedené je pro účely poskytnutí dotace prokazováno při případné kontrole doklady
o pracovně-právním vztahu, ve kterých jsou uvedené výše úvazků nebo počty hodin
za období.
 Používání personálních a integračních nástrojů podporujících rozvoj a integraci
zaměstnanců z cílových skupin – soubor všech nástrojů sociálního podniku, které jsou
potřeba k přípravě a vykonávání pracovní pozice. Jedná se o nástroje, které umožní
zaměstnanci výkon jeho pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho
individuálních specifických potřeb. Forma zpracování není pevně stanovena.
 Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku – zaměstnanci a členové jsou
pravidelně informováni o chodu podniku, jeho hospodářských výsledcích a naplňování
veřejně prospěšných cílů a jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku.
Dokladem o informování zaměstnanců může být zápis ze schůze, výsledek
dotazníkového šetření, interní zpravodaj nebo vypracovaná strategie zapojování
zaměstnanců do rozhodujících procesů. Tato strategie dokládá zapojování

zaměstnanců do rozhodování vč. oblastí, které jsou pro tyto účely vymezeny (např.
marketing a PR, provoz organizace, obchodní činnosti, apod.).
Za ekonomický prospěch se považuje:
 Přednostní použití zisku k rozvoji sociálního podniku a naplňování jeho veřejně
prospěšných cílů – min. 51 % zisku je reinvestováno zpět do rozvoje podniku a do
naplňování jeho veřejně prospěšných cílů. Informace o výši podílu reinvestovaného
zisku je veřejně dostupná v rámci účetní závěrky, ke které je doplněn i účel, ke kterému
byl reinvestovaný zisk použit. OSVČ nezapsaná do obchodního rejstříku dokládá
čestným prohlášením.
 Prokázání jednoznačného rozdělení účetnictví a personálu z cílových skupin, pokud je
sociální podnik součástí organizace s dalšími činnostmi (nejen sociálním podnikáním).
Výše uvedené je pro účely poskytnutí dotace prokazováno při případné kontrole
doklady o pracovně-právním vztahu zaměstnanců z cílových skupin a účetnictvím
sociálního podniku.
 Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech – uvedený v žádosti
o dotaci. Do celkových výnosů se nezapočítávají investiční dotace.
Za environmentální prospěch se považuje:
 Zohledňování environmentálních principů při výrobě i řízení podniku
Za místní prospěch se považuje:
 Uspokojování místní poptávky a využívání místních zdrojů, spolupráce s místními
aktéry vč. zapojování do veřejných občanských aktivit.
K cílovým skupinám zaměstnanců sociálního podniku patří:








osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné,
duševně nemocní,
mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci,
osoby bez přístřeší a po výkonu trestu,
osoby se závislostmi,
dlouhodobě nezaměstnaní,
osoby pečující o rodinné příslušníky.

Program je v souladu se strategií:
 Program rozvoje Ústeckého kraje 2021 – 2027
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na aktuální období.
Plánované podporované aktivity:
Podporované aktivity A – vznik nového sociálního podniku:
Podpora směřuje k subjektům sociálního sektoru Ústeckého kraje, jejichž cílem je vytvořit
plnohodnotný sociální podnik na aktuálních trendech a principech sociálního podnikání.

Projekt musí být vždy zaměřen na aktivitu „Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích
služeb potřebných k založení sociálního podniku“. Finanční prostředky na tuto aktivitu je
možné čerpat samostatně nebo kombinovat s dalšími uvedenými aktivitami.
1. Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založený
sociálního podniku.
2. Vznik byznys plánu a strategických dokumentů.
3. Náklady na nákup dotačního managementu.
4. Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování
sociálního podniku ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava
pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek a nástrojů, apod.).
Výsledkem projektu bude na konci podporovaného období plnohodnotný sociální podnik
ve smyslu výše uvedených obecných cílů a principů. Spolu s vyúčtováním žádosti o dotaci
předloží příjemce dotace následující dokumenty:
 Zakládací dokumenty (část, ve které je uveden veřejně prospěšný cíl), včetně byznys
plánu.
 Doklad o procentuálním podílu zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin (formou
tabulky, ve které bude uveden počet zaměstnanců z jednotlivých cílových skupin, dále
doklad uveřejnění tohoto podílu na webových stránkách podniku).
 Jednoznačné rozdělení účetnictví a personálu z cílových skupin na případných dalších
činnostech organizace formou čestného prohlášení.
 Používání integračních a personálních nástrojů podniku (např. popis jakou formou jsou
zapojeni zaměstnanci do směřování podniku a naplňování cílů podniku).
 Naplnění environmentálního a místního prospěchu (formou vnitřních předpisů nebo
čestného prohlášení).
Podporované aktivity B – rozvoj stávajícího sociálního podniku:
Žadatel musí prokázat, že je oprávněným žadatelem – tedy, že má v zakládacích dokumentech
definován veřejně prospěšný cíl a splňuje cíle a principy sociálního podniku uvedené výše (viz
prospěch sociální, ekonomický, environmentální, místní).
Žadatel při podání žádosti o dotaci doloží také následující dokumenty:
 Zakládací dokumenty (pouze stranu nebo strany, ve kterých je uveden veřejně
prospěšný cíl podniku).
 Jednoznačné rozdělení účetnictví a personálu z cílových skupin na případných dalších
činnostech organizace formou čestného prohlášení.
 Informace o reinvestici zisku do rozvoje podniku a účelu jeho využití (viz tabulka
v žádosti o dotaci).
 Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech (viz tabulka v žádosti
o dotaci).
 Podnikatelský záměr subjektu (pouze zkrácená forma byznys plánu, max. 20 stran).
Tato podpora má za cíl zajistit u příjemce rozvoj zejména společenských rolí sociálního
podnikání. Dále zajistit podniku možnost vytvořit základní obchodní a strategické dokumenty
pro svůj rozvoj, podpořit náklady na možnost realizace projektu z evropských fondů.

Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z níže uvedených aktivit. Kombinace aktivit
je možná.
1. Rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních podniků směřující
k zavádění integračních, sociálních či environmentálních společenských produktů
sociálních podniků.
2. Vznik obchodní strategie, byznys plánu pro následný rozvoj sociálního podniku.
3. Náklady na nákup dotačního managementu. Podmíněno podáním žádosti o dotaci
z EU, případné žádosti o získání zvýhodněného úvěru z bankovního sektoru. Dokladem
je zpráva o splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci (případně zvýhodněného
úvěru) přiložená k vyúčtování dotace.
4. Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k rozvoji sociálního podniku
v souvislosti se vznikem nového pracovního místa, rozvojem zaměstnanců
a využívaných technologií.
5. Marketing a propagace sociálního podniku, produktů sociálního podniku.
6. Zajištění stáží a praxí u studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání
(podpora části mzdových nákladů pracovníků, kteří osobně zajišťují realizaci praxe
nebo stáže studentů a absolventů na pracovišti).
Specifické podmínky
Projekt musí být realizován na území Ústeckého kraje, sociální podnik zaměstnává osoby
z cílových skupin s bydlištěm v Ústeckém kraji.
Získaná finanční podpora v rámci dotačního řízení nesmí nahrazovat povinný podíl
spolufinancování u projektů (např. financovaných ze zdrojů EU).
Žadateli mohou být:












zapsaný spolek,
obecně prospěšná společnost,
církevní právnická osoba,
ústav (zřízený dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník),
nadace,
fyzická osoba,
družstvo,
sociální družstvo,
akciová společnost,
společnost s ručením omezeným,
veřejná obchodní společnost.

Jednotlivé projekty budou individuálně posouzeny, z hlediska slučitelnosti podpory
s komunitárním právem. Dotace smí být poskytnuta pouze, je-li slučitelná s podmínkami
poskytování veřejné podpory stanovenými národním i komunitárním právem, nebo splňuje-li
podmínky Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de minimis“.

