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AKTUÁLNĚ

ZIMA 2018

Stav realizace OPZ – k 15. 12. 2018

Plánované výzvy (stav k 15. 12. 2018)

Zaregistrované žádosti o podporu

alokace 1,7 mld. Kč, vyhlášení březen 2019
zaměření: další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, a to
v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností
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Revize a přesuny v OPZ

alokace 2,15 mld. Kč, vyhlášení březen 2019
zaměření: provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina

Programové období 2014–2020 se pomalu chýlí ke konci, většina peněz je již přidělena na
jednotlivé projekty. Řídicí orgán OPZ počítá ve zbývajících letech s navýšením prostředků
na sociální služby o přibližně 1,5 miliardy korun. Zároveň bude k dispozici víc peněz na
podporu dětských skupin, a to přes 3 miliardy korun. Jde o změny v rámci revize OPZ
a zároveň o vnitřní přesuny v programu. Revizi již schválil Monitorovací výbor OPZ a nyní se
čeká na schválení ze strany Evropské komise.

provoz v Praze

alokace 350 mil. Kč, vyhlášení březen 2019
zaměření: provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina

č. 092 – Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)

alokace 285 mil. Kč, vyhlášení březen 2019
zaměření: podpora řízení kvality, tvorba strategických dokumentů, procesní řízení
v organizaci, nástroje komunikace s veřejností, vzdělávání

č. 119 – Výzva pro ÚSC – hl. m. Praha
•
•

67,3

celková alokace OPZ cca 67 mld. Kč v závislosti na aktuálním kurzu CZK/EUR

č. 103 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na

•
•

99

Schválené výdaje vyúčtované příjemci

provoz mimo Prahu

•
•

Podíl na celkové
alokaci (v %)

Vydané právní akty o poskytnutí podpory

č. 101 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na
•
•

Objem
(v mld. Kč)

Vyhlášené výzvy

č. 097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
•
•

Počet

alokace 15 mil. Kč, vyhlášení březen 2019
zaměření: podpora řízení kvality, tvorba strategických dokumentů, procesní řízení
v organizaci, nástroje komunikace s veřejností, vzdělávání
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Sociální podnikání
V Česku funguje přes 200 sociálních podniků a další přibývají. Nejvíc
jich je v Praze a na jižní Moravě. V zemích EU jde o zavedený koncept,
u nás je to stále novinka. Sociální podnikání zohledňuje současně
ekonomické i sociální cíle - často vytváří pracovní příležitosti pro osoby
se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním.

Sociální podnikání vychází z lokálních
potřeb. Je úzce spjato s komunitou a ochranou
životního prostředí. Specifickým typem
sociálních podniků jsou environmentální
sociální podniky (např. bezobalové obchody)
i aktivity tzv. cirkulární ekonomiky nebo
sdílené ekonomiky - tedy poslední dobou
stále oblíbenější sdílení kol, aut, kanceláří či
skladů.
Sociální podnikání není legislativně
ukotvené, ale zákon o sociálním podnikání
je v přípravě. Zákon by měl přinést nejen
definici sociálního podniku, ale také zavést
registr sociálních podniků a specifikovat
výhody, které sociální podnik může čerpat
(zejména zvýhodnění ve veřejných zakázkách).
I bez zákona je oblast sociálního podnikání
podporována
veřejným
i
soukromým
sektorem (Česká spořitelna, Komerční banka,
Impact HUB Praha, Nadace Vodafone a další).
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) podporuje sociální podnikání od

roku 2008, a to prostřednictvím evropských
fondů. V rámci Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) byly na podporu
sociálního podnikání vyhlášeny tři výzvy, nadto
je sociální podnikání podporováno v rámci
výzev tzv. Koordinovaného přístupu v sociálně
vyloučených lokalitách a prostřednictvím
Místních akčních skupin. Celkem bylo
podpořeno 86 sociálních podniků, které
si mezi sebou rozdělily 304 milionů korun.
Pro znevýhodněné osoby vzniklo přes 400
nových pracovních míst.

400 milionů korun na zvýhodněné úvěry
Sociální podniky hůře získávají komerční
financování (běžné úvěry apod.), a tak
jsou závislé na dotacích. Když skončí
podpora z dotačních zdrojů, bývá problém
s udržitelností. Zkušenosti ze zahraničí
i mnohé studie uvádějí, že sektor potřebuje
různé formy podpory – finanční nástroje. Pro
každý stupeň vývoje sociálního podniku se
navíc hodí jiný typ financování (grant pro startup, půjčka pro podnik v první fázi rozvoje,
záruky pro podniky vyžadující větší investice).

Resort zároveň realizuje podpůrný projekt
Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje,
jehož smyslem je poskytnout nefinanční
podporu - především konzultace, mentoring či
stáže. O aktivity projektu je zájem a pomáhají
sociálním podnikatelům i zájemcům o koncept
z řad veřejnosti pochopit, o co se jedná,
a prohloubit své znalosti a kompetence.
V rámci projektu byl vytvořen také web
www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde se
nachází mimo jiné adresář sociálních podniků.
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MPSV si proto nechalo zpracovat
průzkum, zda a jaké finanční nástroje pro
podporu sociálního podnikání použít. Ukázalo
se, že „díra na trhu“ opravdu existuje a že by
čeští sociální podnikatelé přivítali zvýhodněné
úvěry. Příští rok bude proto z OPZ na
tyto úvěry uvolněno 400 milionů korun.
Úvěry budou poskytovány za výhodnějších
podmínek než na komerční bázi. O úvěr
může žádat nový i stávající podnik. Zároveň
bude připraveno poradenství, které má za
cíl pomoci nejen s psaním žádosti o úvěr, ale
i s realizací úvěrovaného záměru. Navrženým
poskytovatelem úvěrů je Českomoravská
záruční a rozvojová banka, a. s.
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Příklady sociálních podniků podpořených z OPZ

Úvěry bude možné čerpat zhruba od
poloviny roku 2019. Právě v tuto dobu skončí
možnost předkládat projektové žádosti
o podporu z výzvy č. 129. Další výzva už
v tomto programovém období vyhlášena
nebude. MPSV tím zajistí nejen další zdroj
finančních prostředků pro sociální podniky, ale
také pomůže překlenout období, kdy budou
prostředky z Evropské unie nedostupné. Nové
programové období začíná rokem 2021.

TEXman - výroba kvalitního českého ložního prádla
Družstvo TEXman
CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0007838
Družstvo TEXman z Liberecka navrhuje a vyrábí ložní prádlo zejména pro
hotely a penziony, ale i pro zdravotnická a sociální zařízení. Zaměstnává
osoby se zdravotním znevýhodněním.

Rozšíření výrobny čerstvých těstovin
Pasta Fidli, s.r.o.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005768

Sociální
podniky
se
koncentrují
v Praze, kde jich působí přibližně
pětina z celkového počtu, s odstupem
následuje Jihomoravský kraj (11
procent), Ústecký (9,5 procenta)
a Středočeský kraj (9 procent), nejméně
jich je v Karlovarském kraji (1 procento).

Pasta Fidli vyrábí v Mníšku pod Brdy těstoviny, plněné těstoviny a noky.
Firma dala práci 9 lidem se zdravotním znevýhodněním.

Práce s vůní kávy
Masopust gastro s.r.o.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001030

Výzvy na podporu sociálního podnikání z OPZ
Vyhlášení výzvy

Číslo výzvy

Podpořené
projekty

Výše podpory
(v mil. Kč)

Podpořené
osoby

2015

015

16

75

139

2015

026

2

9

8

2016

047

21

50

72

2016

067

21

70

99

2018

129*

26

100

100

Masopust gastro provozuje mobilní kavárnu (Café na cestách) a bistro
ve Středisku volného času Domeček v Chomutově (Café v Domečku).
Zaměstnává osoby se zdravotním, zejména duševním onemocněním.

Naše Café – výrobna
Sociální družstvo Stabilita Olomouc
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0000654
Sociální družstvo Stabilita Olomouc provozuje výrobnu cukrářských
výrobků napojenou na kavárnu v centru Olomouce. Zaměstnává osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a po léčbě drogové závislosti.

* Výzva je otevřená až do 28. 6. 2019, pro zájemce zbývá přibližně 100 milionů Kč.
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Operační program Zaměstnanost, to nejsou jen počty projektů a objemy výzev.
To jsou hlavně konkrétní lidé, kterým program slouží…

Podpora pečujících v Pobeskydí

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

Paní Růžena se stará o svoji maminku, která trpí Alzheimerovou
chorobou čtvrtého stupně. Péče o nemohoucího člověka je náročná
a vyčerpávající. Rodina navíc žije v malé obci v Pobeskydí, kde je
dostupnost sociálních služeb komplikovanější než ve velkých městech.

Když si má jít Michal něco vyřídit na úřad, připravuje se na to celé dny.
Od narození je totiž neslyšící a každá taková návštěva pro něj znamená
značný stres.
Díky moderním technologiím se ale
situace zlepšuje. Pro potřeby neslyšících
vznikla aplikace Tichá linka, která zvládne
online tlumočení do znakového jazyka.
Dotace z OPZ pak umožnila nákup zhruba
padesátky tabletů. Tablety s instalovanou
aplikací postupně dostanou různé úřady
po celém Česku. „Tichá linka mě nadchla.
Je to velice přínosné nejen pro klienty,
ale i pro nás,“ neskrývají radost úředníci.
A Michal je mnohem klidnější, protože ví,
že se dorozumí. Úřady, které Tichou linku
využívají, poznají neslyšící podle vylepené
samolepky.

Naštěstí vypomohl projekt Slezské
diakonie financovaný z OPZ. „Zapůjčili nám
polohovací postel, což je k nezaplacení. Bez té
postele by to opravdu nešlo,“ říká paní Růžena.
Když si potřebuje dojít na úřad nebo k lékaři,
asistentka jí mezitím maminku pohlídá. V rámci
projektu jsou také pořádány workshopy, kde
se lidé dozvědí, jak s ležícími správně cvičit,
nebo se konají setkání pečujících pro jejich
vzájemnou podporu a inspiraci.

Podívejte se na video

Číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007210

Podívejte se na video

Číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007596

Realizátor:
Slezská diakonie

Další příběhy účastníků projektů najdete na www.esfcr.cz/pribehy.
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Realizátor:
Tichý svět, o. p. s.
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Soutěž o ceny
Již tradičně máte možnost získat balíček propagačních předmětů OPZ.
Stačí zodpovědět tři jednoduché otázky. Odpovědi zasílejte do
27. ledna 2019 na adresu esf@mpsv.cz. Ze správných odpovědí
vylosujeme tři výherce. O výhře budeme informovat e-mailem.

1. Kolik je v Česku sociálních podniků?
a) 150 – 200
b) 89
c) více než 200

2. Kdy byla v OPZ vyhlášena první výzva na podporu
sociálního podnikání?
a) 2014
b) 2015
c) 2016
Vítězové z minulého čísla:
Věra Floriánová, Milena Pešoutová, Juraj Šteiner

3. Kde je nejméně sociálních podniků?
a) v Praze
b) v Karlovarském kraji
c) v Ústeckém kraji

Správné odpovědi:
1. Kolik dětí může být najednou v mikrojeslích? b) 4
2. Kolik vzniklo mikrojeslí podpořených z OPZ b) 72
3. Pro jak staré děti jsou mikrojesle určeny? b) 6 měsíců – 4 roky

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

Pokud chcete odebírat OPZOR pravidelně, napište nám na esf@mpsv.cz.
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