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letošní podzim je spojen s několika
aktivitami, které jsou nové či jsou předzvěstí
dalších možností a příležitostí, které evropské
dotace pro Českou republiku znamenají.
Od konce září se mohou malé a střední
sociální podniky seznamovat s další formou
podpory z evropských fondů, konkrétně
se zvýhodněnými úvěry. Sociální podnikání
je důležitou součástí otevřené a solidární
společnosti – tyto podniky zajišťují aktivity,
které prospívají celé společnosti či místní
komunitě, a často přináší uplatnění i těm,
o jejichž potenciál nejeví tradiční podniky
velký zájem. Proto se snažíme všem, kdo

2

se této oblasti věnují, práci co nejvíce
zjednodušit, aby měli prostor pro realizaci
svých nápadů. Zájemcům je poskytováno
i bezplatné poradenství, a to jak při přípravě
projektu, tak i jeho následné realizaci. Více se
tématu věnujeme na straně 4.
Kromě toho pracujeme na tom, aby bylo
i v dalších letech možné financovat projekty
spojené se zlepšováním situace na trhu
práce. Aktuálně totiž vzniká nový operační
program, který nastaví podmínky čerpání
evropských dotací až do roku 2027. Základní
informace naleznete na straně 3.
Doufám, že i v tomto vydání našeho
zpravodaje najdete inspiraci a příklady toho,
jak lze i ve Vašem okolí přispívat k lepšímu
životu.

Přeji Vám příjemné čtení
Mgr. Martina Štěpánková, MPA
náměstkyně pro řízení sekce
evropských fondů a mezinárodní
spolupráce

AKTUÁLNĚ
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Aktuální výzvy

Úspěšné čerpání
Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí
operační programy Evropského sociálního
fondu už od vstupu Česka do EU. Doposud
dokázalo zajistit využití všech peněz, které
mělo k dispozici, a stejně tomu bude i u OPZ.

Protože se program chýlí ke konci, nových výzev už není plánováno mnoho. Stále se
ale můžete zapojit do těch, které přijímají žádosti o dotace – najdete je v přehledu výzev,
kde si můžete vyfiltrovat ty, které probíhají. Jsou mezi nimi výzvy na dětské skupiny, sociální
začleňování nebo komunitně vedený místní rozvoj.
Informace o dosud vyhlášených i plánovaných výzvách OPZ naleznete v harmonogramu
výzev.

Již toto léto byl totiž splněn limit čerpání
n+3 pro rok 2020! Co přesně to znamená?

Stav realizace OPZ – k 25. 11. 2019
Vyhlášené výzvy
Zaregistrované žádosti o podporu
Vydané právní akty o poskytnutí podpory
Schválené výdaje vyúčtované příjemci

Počet

Objem
(v mld. Kč)

Podíl na celkové
alokaci (v %)

120

78,9

118

15 851

102,1

153

7 531

67,7

101

x

31,1

47

Jde o povinnost vyčerpat finance do 3 let od
roku, na který jsou přiděleny. A výdaje OPZ
vyžádané na Evropské komisi již přesáhly
40,5 % alokace programu – přitom stačilo mít
vyžádáno do konce roku 2019 alespoň 26 %
a do konce roku 2020 alespoň 37 %.

Příprava nového operačního programu
programu jsou v plném proudu. Součástí
příprav je intenzivní projednávání věcného
zaměření s odborníky a partnery, kterých
je více než 100. V září pak vznikla verze,
která byla zpřístupněna veřejnosti včetně
možnosti zasílat připomínky. Ty jsou nyní
vypořádávány.

Celková alokace OPZ včetně národních zdrojů je cca 67 mld. Kč v závislosti na aktuálním
kurzu CZK/EUR

Ministerstvo práce a sociálních věcí
bude zodpovídat za čerpání evropských
peněz i v dalších letech a přípravy nového
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Předpokládáme,
že
další
posun
v přípravě operačního programu nastane
začátkem příštího roku, kdy by měl být návrh
programu předložen vládě ČR. Dokončení
přípravy návrhu operačního programu pak
bude záviset na postupu vyjednávání dohody
o rozpočtu EU pro období 2021-2027 a nové
legislativy k fondům EU.

TÉMA
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Finanční nástroje
Evropská unie podporuje rozvoj členských
států v rámci politiky soudržnosti nejen
prostřednictvím dotací, ale také pomocí tzv.
finančních nástrojů. Ty představují oproti
klasickým dotacím účinnější a udržitelnější
způsob využívání finančních prostředků z EU,
neboť jsou návratné, a mohou být proto

Pilotní výzva v rámci OPZ

opakovaně používány. Mezi nejběžnější
finanční nástroje patří půjčky, záruky nebo
přímé kapitálové vstupy. Tento způsob
financování ale není vhodný pro všechny
projekty, lze jej využít jen tam, kde existuje
šance na ekonomický úspěch.

ČMZRB vyhlásila 30. září 2019 program
s názvem S-podnik, na který je z OPZ
vyčleněno 380 milionů Kč. Ten přináší
malým a středním sociálním podnikům
podporu ve formě bezúročných úvěrů
ve výši 650 tis. až 25 mil. Kč na realizaci
projektů investičního charakteru (pořízení
nových nebo již používaných strojů, zařízení,
technologií, programů, licencí, software,
k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod.)
kdekoliv na území ČR, včetně hlavního
města Prahy. Úvěry budou mít až 10letou
splatnost včetně možnosti odkladu splátek
jistiny na tři roky a budou poskytovány až

Finanční nástroje v rámci OPZ
V
rámci
Operačního
programu
Zaměstnanost se s finančními nástroji
dosud nepracovalo. 30. července 2019
ale Ministerstvo práce a sociálních věcí
podepsalo s Českomoravskou záruční
a rozvojovou bankou (ČMZRB) první smlouvu
na využívání finančních nástrojů pro

sociální podnikatele. Pro ně je totiž často
složité splnit požadavky finančních institucí
na poskytnutí úvěru. Takto bude umožněn
vznik projektů, které by pravděpodobně jinak
nebyly realizovány. Nový finanční nástroj
bude poskytován formou zvýhodněného
úvěru a poradenství.

Finanční nástroje po roce 2023

Implementační struktura finančního nástroje OPZ
ŘO OPZ převede vybranou alokaci naSprávce
ﬁnančního nástroje, který je zodpovědný za
umístění zdrojů v souladu s investiční strategií.

MPSV – Řídící orgán
OP zaměstnanost

Zdroje FN z OPZ

Poradenství

Správce
ﬁnančního
nástroje

Správce FN hodnotí bonitu
žadatele a poskytuje úvěr.
Pravidelně také vyhodnocuje
plnění investiční strategie a
informuje ŘO o výsledcích
Žadatel získává zvýhodněný
úvěr

Zvýhodněný úvěr

Žadatel o podporu
v rámci SC 2.1.2

Zdroj: Investiční strategie

Využití této formy podpory sociálního
podnikání se předpokládá i v navazujícím
programovém období. Za cíl si klade
transformaci sociálních podniků z nynější
„dotační závislosti“ na soběstačné fungování.
Tyto podniky by v budoucnu měly být
schopny generovat výnosy, a pokrývat tak
vlastní výdaje v podnikání.

Správce FN (ČMZRB) poskytuje také poradenství dle zadání ŘO OPZ

Žadatel realizuje jedinou operaci–
žádost o úvěr. Nedílnou součástí
podpory bude poradenství. Úvěr
může žadateli pokrýt až 100%
celkových způsobilých výdajů.

Projekt v oblasti
sociálního podnikání

finančního nástroje v OPZ
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do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.
Součástí podpory bude také poskytování
podpory ve formě bezplatného odborného
poradenství v oblastech jako management,
organizace a výroba, marketing a public
relations a finanční řízení podniku.
Příjem žádostí do programu S-podnik
bude zahájen 1. prosince 2019 a poběží až
do 30. června 2023. Podpořeno by mělo
být přibližně 75 projektů. Výzva i veškeré
další informace jsou k dispozici na stránkách
programu S-podnik.

PŘÍBĚHY

PODZIM 2019

Operační program Zaměstnanost, to nejsou jen počty projektů a objemy výzev.
To jsou hlavně konkrétní lidé, kterým program slouží…

Krámek s DOBROtami

Mýdlárna Koukol

Krámek s DOBROtami je integrační sociální
podnik v Malči na Vysočině, ve kterém byla
díky podpoře z OP Zaměstnanost vytvořena
dvě pracovní místa. Podnik funguje jako
obchod s širokým, inovativním sortimentem,
kde je možné nakoupit do vlastních nádob.
Dále se zde nabízí občerstvení a posezení pro
místní i turisty, včetně výrobny cukrářského
a lahůdkářského sortimentu s rozvozem.

Díky projektu financovanému z OP
Zaměstnanost vznikl ve Volfarticích
na Liberecku environmentální sociální
podnik, který prodává ručně za studena
vyráběná přírodní mýdla. Vytvořena byla
tři pracovní místa a zajištěno je i správné
obhospodařování louky v okolí fary, které
vede ke zvýšení druhové pestrosti rostlin
a živočichů tohoto místa.

„Ráda vařím čerstvé, dobré jídlo a tady
ho můžu nabídnout více lidem. Jsem tu
šťastná, obklopená skvělými lidmi, zákazníky
i kolegyněmi,“ usmívá se paní Markéta, která
v krámku prodává.

„Za tuto práci jsem strašně ráda, protože
v mém věku něco sehnat tady v okolí je těžké.
Mám na starosti kompletní přípravu mýdel,
které musíme nalít, nakrájet a zabalit,“
přibližuje svoji náplň práce paní Stanislava,
která se zde naučila spoustu nových věcí.

Podívejte se na video

Číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010239

Podívejte se na video

Číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010287

Realizátor:
Hana Nováková

Další příběhy účastníků projektů najdete na www.esfcr.cz/pribehy.
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Realizátor:
Koukol v obilí, z.s.

SOUTĚŽ
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Soutěž o ceny
Vítězové z minulého čísla:
Barbora Smýkalová, Tomáš Řezníček, Radek Buchta

Již tradičně máte možnost získat balíček propagačních předmětů OPZ.
Stačí zodpovědět tři jednoduché otázky. Odpovědi zasílejte do
29. 12. 2019 na adresu esf@mpsv.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme
tři výherce. O výhře budeme informovat e-mailem.

Správné odpovědi:
1. Co znamená zkratka YEI? b) Youth Employment Initiative
2. Které kraje jsou způsobilé k čerpání podpory v rámci YEI? c) Karlovarský, Moravskoslezský,
Ústecký
3. Ve kterých zemích se uskutečnily stáže u zmiňovaných projektů? a) Německo, Švédsko

1. Co jsou finanční nástroje?
a) státní příspěvky pro ty, kdo nezískali dotace z EU
b) dotace pro sociální podniky
c) návratné půjčky, záruky, kapitálové vstupy

2. Pracuje s finančními nástroji OP Zaměstnanost?
a) ano, od prosince tohoto roku lze podávat žádosti
b) již ne, všechny peníze jsou totiž vyčerpány
c) ne, budou využity až v navazujícím programu

3. Co není znakem finančních nástrojů?
a) návratnost vynaložených finančních prostředků
b) možnost jejich využití na jakýkoli smysluplný projekt v rámci OPZ
c) výhodnější podmínky poskytnutí financí než na komerční bázi

Kompletní pravidla soutěže jsou dostupná na www.esfcr.cz.
Pracovníci řídicího orgánu OPZ jsou ze soutěže vyloučeni.
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