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Dotace je určena na vznik nového sociálního podniku (IČ není starší 3 roky nebo se bude 

jednat o nový obor činnosti), který umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám 

ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce nebo rozšíření stávajícího sociálního 

podniku

• Nutné splnit principy sociálního podnikání (vše se musí popsat

 podnikatelském plánu)

   1. Sociální prospěch

    - podmínka zaměstnávání min. 30% zaměstnanců cílové   

      (Cílová skupina – osoby evidované na ÚP déle než 1 rok, osoby 

      opouštějící výkon trestu, osoby opouštějící zařízení pro výkon 

      ústavní nebo ochranné výchovy, osoby se zdravotním postižením)

    - účast zaměstnanců na směřování podniku – zaměstnanvatel 

      informuje zaměstnance o chodu podniku (bude dokladovat 

      emailovou komunikací, interním zpravodajem, zápisy ze  

      porad, dotazníky, apod.)

    - důraz na rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců – 

      poskytování vzdělávání zaměstnancům

   2. Ekonomický prospěch

    - zisk více než 50% musí být použit ne reinvestování zpět do 

      podniku (na vzdělávání, nákup nových věcí, stavební úpravy, ...)

    - min 30% tržeb musí být zajištěno z prodeje vlastních výrobků

      a služeb.

   3. Enviromentální prospěch

    - mít formulované zásady podnikání šetrné k životnímu prostředí 

      např. používání recyklovatelných věcí (tonerů a papírů), třídění 

      odpadu, ekoauta, recyklovatelné obaly, energeticky nenáročné 

      budovy a přístroje, BIO, apod.

   4. Místní prospěch

    - přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní  

      poptávky – odběratelé zejména ze stejného nebo sousedního 

      kraje

    - Využívání přednostně místních zdrojů – zaměstnávání  

      obyvatel nebo nakupování od místních dodavatelů.

• v 

skupiny

např. 

schůzí a 

místních 

Podmínky pro získání podpory

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost

(jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné  

vyhodnocování stavu a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si 

nárokujeme ½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po 
čerpání dotace

• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení 
až po čerpání dotace

• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

•  

• 
• 

• 

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Dotace Sociální podnikání

• OSVČ

obchodní korporace

NNO

• 

• 

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• max. 85 % způsobilých výdajů (režim de minimis)

• maximální výše celkových ZV je 4,9 mil. Kč

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

• novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy, nákup 

zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální 

podnikání

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

• 8/2016 – 1/2017

Čerpání podpory

• církve

církevní organizace• 
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