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2.2  Analýza území MAS Hradecký venkov 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, PODNIKÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST 

Sociální podnikání 

Sociální podnikání na území Hradeckého venkova se pomalu rozvíjí. Z podpory Operačního 

programu zaměstnanost vznikl v roce 2016 nový sociální podnik. V rámci SCLLD se 

předpokládá rozvoj stávajících a vznik nových sociálních podniků. V databázi projektů 

evidujeme záměr podpořit nové nebo stávající aktivity sociálního podniku.  

 

 

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ 

Program: Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním 

službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 

a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.  

Vazba na specifický cíl OPZ: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, opatření SCCLD a ostatní 

OP 

Opatření č. 6 Komunita:  Projekty realizované v opatření č. 6 Komunita naplňují především 

aktivitu OPZ SC 2.3.1 – Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního 

vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní 

sociální práce. 

Opatření č. 6 je provázáno na opatření v CLLD č. 3 Sociální integrace (OP IROP), kde je 

podporováno vybudování infrastruktury pro sociální integraci a sociální bydlení dle potřeb 

obyvatel venkovských komunit.  



Opatření č. 7 Zaměstnanost: Projekty realizované v opatření č. 7 Zaměstnanost naplňují 

především aktivity OPZ SC 2.3.1 – Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální 

úrovni, podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, podpora 

a vytváření podmínek pro rozvoj a vznik sociálních podniků. 

Opatření č. 7 je provázáno na opatření v CLLD č. 4 Sociální podnikání (OP IROP), kde je 

podporován vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání nebo podpora 

stávajících sociálních podniků.  Opatření pro financování Programového rámce OPZ byla 

vybrána s ohledem na potřebnost v regionu, absorpční kapacitu a přidělenou alokaci finančních 

prostředků z OPZ na tento programový rámec. 

 

V rámci programového rámce OPZ nebudou podporovány projekty, které by negativně 

ovlivňovaly jednotlivá horizontální témata. Opatření č. 6 Komunita a č. 7 Zaměstnanost mají 

pozitivní vliv na naplňování horizontálních témat rovné příležitosti a nediskriminace. Toto 

spočívá v potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského 

vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace a dalších znevýhodnění.  

Na horizontální témata udržitelný rozvoj mají opatření neutrální vliv.  

Veškeré podmínky budou v konkrétních vyhlašovaných výzvách akceptovat aktuální pravidla  

a podmínky OPZ  

 

 

Fiche/opatření:  7 ZAMĚSTNANOST 

Specifický cíl strategie: 3.1 Dobré podmínky pro místní podnikatele a tvorbu pracovních míst  

Název opatření SCLLD: 3.1.B Tvorba pracovních míst 

Vazba na specifický cíl OP: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Popis opatření: Bude  podporován  vznik  nových  a nebo podpora stávajících sociálních 

podniků v  oblasti  sociálního podnikání. Sociální podnik zahrnuje podnikatelské aktivity 

prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se 

znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji. 

Cílové skupiny jsou vymezeny podle typu sociálního podniku. Cílové skupiny jsou omezeny  

na  osoby  sociálně  vyloučené  nebo  ohrožené  sociálním  vyloučením  –  podrobný  přehled 

bude stanoven ve výzvě podle metodiky ŘO OPZ. 

Typy projektů: Zaměstnanost  –  zvyšování  uplatnitelnosti  osob  ohrožených  sociálním  

vyloučením  nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. 

Sociální podnikání: A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských 

aktivit nebo podpora stávajících sociálních podniků v oblasti sociálního  podnikání  –  integrační  

sociální  podnik.  Příjemce  musí  naplňovat  současně  tyto principy a charakteristiky sociálního 

podnikání. B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit nebo 

podpora stávajících sociálních podniků v oblasti sociálního podnikání – environmentální 

sociální podnik. Indikátory environmentálního sociálního podniku budou upřesněny ve výzvě.  

  



Příjemci podpory: Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:  

obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové  sdružení,  

družstva  -  družstvo,  sociální  družstvo,  evropská  družstevní  společnost), OSVČ. Výčet typů 

příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního  znění výzvy ŘO.  

Výše způsobilých výdajů: Min. 400 000,-   /  Max. 5 810 000,-  Výše maximálních výdajů 

bude upřesněna ve výzvě. 

Principy preferenčních kritérií: • návaznost na jiné projekty • naplňování indikátorů strategie 

• hospodárnost a efektivnost  • potřebnost, dopad na území • pracovní místa. Tato obecná 

preferenční kritéria budou východiskem pro tvorbu preferenčních kritérií stanovených v 

jednotlivých výzvách MAS. 

Indikátory výstupu:  

Číslo 1 02 13, Název:  Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře - Výchozí stav 0, 

Cílový stav 2 

Číslo 6 00 00,  Název: Celkový počet účastníků - Výchozí stav 0, Cílový stav 8 

Číslo 1 02 12,  Název:  Počet podpořených již existujících sociálních podniků - Výchozí stav 

0, Cílový stav 1 

Indikátory výsledku: 

Číslo 1 02 11, Název Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po 

ukončení podpory  

Výchozí stav 0, Cílový stav 2   

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ. Opatření  je  primárně  zaměřeno  na  

podporu  nehmotných  investic,  a  proto  nemá  přímý dopad na ochranu životního prostředí a 

změny klimatu. Nepřímý pozitivní dopad podporovaných  projektů  lze  předpokládat  v  rámci  

zohledňování  environmentálních  aspektů výroby i spotřeby v rámci sociálních podniků (tzv. 

environmentální prospěch). Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.  

Rovné příležitosti a nediskriminace: Zákaz  diskriminace  v  souladu  s  českým  i  evropským  

právem  a  podpora  rovných  příležitostí  budou  respektovány  a  podporovány  ve  všech  

opatřeních  financovaných  z  OPZ.   

Opatření se zaměřuje na podporu podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, které  

podporuje  zvýšení  uplatnitelnosti  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením  nebo  sociálně 

vyloučených na trhu práce. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.  

Rovnost žen a mužů: V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován 

a podporován. Nesmí  být  podpořen  žádný  projekt,  u  kterého  by  byl  identifikován  negativní  

dopad  na rovné příležitosti žen a mužů. Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv. 


