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687 53 Suchá Loz
IČO: 27015777
DIČ: CZ27015777

Opatření CLLD 2.2.2 - Sociální podnikání – infrastruktura
Specifický cíl
strategie:

Vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti

Název opatření:

2.2.2 - Sociální podnikání – infrastruktura

Vazba
na Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
specifický cíl IROP: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.2. Vznik
nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Popis opatření:

Cílem opatření je rozvoj sociálního podnikání, které přispívá k řešení
nepříznivé situaci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených osob. Toto vyplývá ze socioekonomické analýzy (str. 42;
Analýza problémů a potřeb: RPP 20). K dané skupině osob patří
zejména osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se
zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové.
Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří
by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování
nezaměstnanosti.
Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům
samotným, ale ve svém důsledku celé společnosti. V rámci tohoto
opatření jsou podporovány aktivity vedoucí ke vzniku nových
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a rozšiřování
kapacit a inovativních řešení ve stávajících sociálních podnicích,
zároveň je cílem opatření snížení nezaměstnanosti sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob.

Typy projektů:

Příjemci podpory:

•

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
o Vznik a rozvoj sociálních podniků: nová výstavba,
nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení
a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální
podnikání
Typy příjemců
•
•
•
•
•
•

Osoby samostatně výdělečně činné
Malé a střední podniky
Obce
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
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•
•

Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Církve
• Církevní organizace
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální hranice
výše:

•

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude
nastavena ve výzvě MAS.

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

ID

Indikátory výstupu

10000

Počet podniků pobírajících podporu

10102

Počet podniků pobírající granty

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře
podniků (granty)

10403

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

ID

Indikátory výsledku

10411

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Opatření CLLD 1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a neformální
vzdělávání
Specifický cíl
strategie:

Rozvíjet školství

Název opatření:

1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
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