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I. Budování sítě a 

posilování 

partnerství

Regionální centrum podpory 

sociálního podnikání 

• vyhledáváme 

• propojujeme

klíčové aktéry

• koordinujeme spolupráci 

II. Podpora 

znalostí, publicita, 

osvěta, know-how

• usilujeme  o zvýšení zájmu 

sociální podnikání v našem 

regionu 

• organizujeme školení, 

workshopy, semináře, veletrhy, 

vzdělávací akademie…

• konzultujeme, iniciujeme a 

propagujeme - příklady dobré 

praxe

III. Podpora 

zavádění SMART 

řešení

• napomáháme realizaci chytrých 

řešení v oblasti sociálního 

podnikání, jak:

• exkurze do sociálních podniků

• katalog sociálních podniků

• webový portál

• pilotní projekty 

• inkubátor pro sociální podniky... 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

SEGMENT CHYTRÉHO REGIONU Královéhradeckého kraje

www.chytryregion.cz

https://www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region


Regionální centrum podpory sociálního podnikání

Pro koho:  Zájemci o oblast sociálního podnikání, sociální podniky, veřejnost, …

Platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji

Funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace kraje

Od roku 2015

Královéhradecký kraj

Centrum investic, rozvoje a inovací

Úřad práce ČR

Statutární město Hradec Králové

Agentura pro sociální začleňování

Krajská síť MAS

Univerzita Hradec Králové

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Ministerstvo zemědělství

Státní zemědělský intervenční fond

….další rozvoj sítě

Partneři: 

I. Budování sítě a posilování partnerství

Vytváří zázemí pro spolupráci a síťování 



Síť partnerů pro oblast 

Platforma Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji 

o Impuls v rámci 2. veletrhu sociálního podnikání 2018

– Z podnětu Regionální stálé konference KHK 

o Usnesení RSK z června 2018: „…RSK doporučuje dále 

pokračovat v aktivitách zaměřených na oblast sociálního bydlení 

a připravit základy regionální platformy sociálního bydlení.“ 

Cíle a požadavky na funkci platformy: 

• Koordinace aktivit jednotlivých aktérů

• Předávání informací a zkušeností

• Potřeba sdílení dobré praxe

• Metodická pomoc, vzdělávání, komunikace s městy a obcemi

• Konzultace podmínek pro využití finančních zdrojů



Složení Platformy dostupného bydlení v KHK

– Královéhradecký kraj

– Krajský úřad – Odbor sociálních věcí, Odbor regionálního rozvoje, Odbor školství

– Centrum investic, rozvoje a inovací

– Agentura pro sociální začleňování

– Úřad práce ČR, krajská pobočka v Hradci Králové

– MPSV, oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování

– MPSV, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

– MMR ČR, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

– Sdružení místních samospráv a Krajská síť MAS

– Svaz měst a obcí

– Statutární město Hradec Králové

– Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové

– Vazební věznice Hradec Králové

– Centrum pro regionální rozvoj ČR

– Oblastní charita Hradec Králové

– Zástupce neziskového sektoru

– Zástupce sociálních podniků

– Zástupce výchovných ústavů



Potřeby regionu
Mapování 

Monitoring

Propojování potřeb 

aktérů  
Inkubátor 

pro sociální 

podniky

Smart 

inkubátor

pro obce  a 

firmy vyvíjející 

chytrá řešení

Vzdělávání 

Webový 

Portál 

Sociální 

podnikání a 

Chytrý 

venkov 

další 

segmenty

Prvky/segmenty

II. Podpora znalostí, publicita, 

osvěta, know-how

Podpora sociální podnikání v konceptu Chytrého regionu  

Semináře, 

konference 

III. Podpora zavádění SMART řešení

Dostupné 

bydlení



Sociální 

kapitál

Infrastruktura

– internet

Lokální zdroje 

–lokální 

ekonomika

Cirkulární 

ekonomika
Péče o 

životní 

prostředí 

Efektivní 

hospodaření s 

energiemi

Udržitelné  

zemědělství

Sociální 

podnikání

Chytrý úřad a 

chytrá správa 

Chytrý venkov
Udržitelná

doprava

Sociální podnikání v konceptu Chytrého venkova našeho kraje   



Co probíhá 
Aktivity Regionálního centra podpory sociálního podnikání 

» Tematické konference, semináře, workshopy

(7 akcí s účastí cca 550 osob)

» Exkurze do úspěšných sociálních podniků v kraji a okolí

(8 exkurzí s účastí cca 120 osob)

» Vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj sociálních podniků

(např. na téma personalistika, marketing, obchodní nástroje apod., 6 
vzdělávacích akcí – proškoleno 90 osob)

» Veletrhy sociálního podnikání v Hradci Králové

(1x ročně, dosud 2 veletrhy v letech 2017 a 2018, účast cca 220 osob)

» Individuální konzultace 

Odborní konzultanti se znalostí problematiky, dotačních možností i specifik 
regionu 

(konzultace cca 20 subjektům)



Co připravujeme 

Inkubátor pro sociální podniky

» příprava a nastavení aktivit v průběhu roku 2020

» komplexní a provázaný sytém inkubace a akcelerace pro sociální podniky

» poradenství pro začínající sociální podniky (jak založit SP, kde čerpat 

podporu na zaměstnávání OZP, dotační možnosti…) 

» rozšířené koučingové programy pro stávající sociální podniky (v oblastech 

jako je personalistika, marketing, finanční řízení...)

» v rámci akademie Chytrého regionu KHK moduly na vzdělávání v oblasti SP 

(Jak založit, rozvíjet a provozovat sociální podnik, E-learning pro žadatele 

krajských voucherů)



Modul pro 

MAS v KHK

Chytrá 

prognóza pro 

region: práce 

s 

demografický

mi daty

Modul práce s 

regionálními 

daty (včetně 

open dat) 

Modul e-learning v 

jednotlivých 

tématech 

Chytrého regionu

Sociální podnikání v konceptu Vzdělávání pro Chytrý region KHK 

Akademie chytrého regionu Královéhradeckého kraje

Další 

vzdělávání ve 

SMART 

problematice v 

regionu

Ministerstvo vnitra, 

MMR Smart Cities 

Vzdělávání 

CzechInvestu

Sdílení dobré 

praxe

Projekt „MASky v 

obraze“

Vzdělávání Center 

společných služeb, 

Vzdělávání SMO ČR

Jak založit, 

rozvíjet i 

provozovat 

sociální 

podnik 

E-learning pro 

žadatele 

krajských 

voucherů

Vzdělávání UHK, 

UK, …

…

Co připravujeme 



Webové rozhraní www.zamestnanyregion.cz

» Kdy: od června 2018

» Proč: dostupnější a přehlednější informace z regionu v oblasti zaměstnanosti, 

vzdělávání, dostupného bydlení a sociálního podnikání, propojení informací a subjektů

V čem pokračujeme



Sekce Sociální podnikání

www.socialnipodnikanihk.cz

» Proč: informace o oblasti sociálního podnikání z regionu a nejen z něj na jednom místě

» S kým: Interaktivní databáze výrobků a služeb sociálních podniků a poskytovatelů 

náhradního plnění 

» Co nabízí: 

• Možnosti vyhledávání (informace, aktuality, výzvy…)

• Propojování nabídky a poptávky po výrobcích a službách

• Propojování nabídky a poptávky – vazba na speciální školství

• Možnost registrace přes webové rozhraní

• Možnost spravovat si svůj profil

• Interaktivní mapa kraje s lokalizací sociálních podniků









Sekce Dostupné bydlení

www.dostupnebydlenihk.cz



www.dostupnebydlenihk.cz



Operační program Zaměstnanost: výzva č.03_17_084 (cílená výzva na 
regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR)

Nositel projektu: Královéhradecký kraj

Partneři:

• Úřad práce České republiky – krajská pobočka Královéhradecký kraj

• Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové

• Ergotep CSR Institut o.p.s.

Cíle:

• zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a 
absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a 
praktických středních škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím 
aktivit zaměřených na získání pracovních návyků a zkušeností

• propojení speciálních a praktických středních škol a podniků 
zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, případně podniků na 
volném trhu práce, navázání jejich dlouhodobé spolupráce

Pilotní projekty – zavádění 

chytrých řešení 

Projekt Do praxe bez bariér



Do praxe bez bariér

Cílová skupina:

• žáci posledních ročníků studující na speciálních středníchch a praktických 

školách v Královéhradeckém kraji

Územní dopad:

• Cílová skupina – z celé ČR (kromě Prahy)

• Realizace aktivit – kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský

Do projektu je aktuálně zapojeno 11 škol s 97 žáky a 30 firem (z toho 5 z volného

trhu práce).

Aktivity projektu:

• Exkurze a pracovní tréninky – od ledna od června jich proběhne více jak 60

• Poradenské a motivační aktivity – na každé ze zapojených škol

• Odborné praxe – budou probíhat převážně v letních měsících

Doba realizace projektu: 1.11.2018 – 31.10.2020

Od září 2019 začne další běh těchto aktivit



Do praxe bez bariér



Plánované akce: 

» Seminář na odpovědné veřejné zadávání – září 2019

» Aktualizace katalogu – podzim 2019

» Příprava konceptu Inkubátoru pro sociální podniky

» Příprava vzdělávacích modulů

» Pořádání soutěže „Sociální firma roku“  - kategorie soutěže Inovační 

firma roku v KHK

» 4. Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové - jaro 2020



Kontaktní osoby:

Ing. Jana Smetanová

tel: +420 724 971 702

e-mail: smetanova@cirihk.cz

Mgr. Šárka Bartošová

tel: +420 702 015 540

e-mail: bartosova@cirihk.cz

www.socialnipodnikanihk.cz 

podnikani@cirihk.cz

www.chytryregion.cz

Děkujeme vám za pozornost
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