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VÝZVY NA PODPORU SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ V OPZ

⚫ 4 „hlavní“ výzvy na podporu vzniku a rozvoje sociálních

podniků v ČR - č. 15, 67, 129, 105

Dále:

⚫ Podpora sociálního podnikání jako jedna

z podporovaných aktivit v rámci výzev zaměřených na

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám –

č. 26, 42 a 52 – 2 projekty

⚫ Podpora sociálního podnikání jako jedna

z podporovaných aktivit v rámci výzvy pro Místní akční

skupiny – č. 47 - 58 projektů
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OBSAH VÝZEV

⚫ Pro výzvy je využívána definice sociálního podniku v

souladu s rozpoznávacími znaky pro integrační sociální

podnik (WISE)

⚫ Zdroje financování: 85 % ESF / 15 % příjemce

⚫ Podporované aktivity: vznik nového podniku nebo rozvoj

stávajícího (vytvoření a zachování pracovních míst,

integrace osob ze znevýhodněných skupin, marketing

sociálního podniku, provoz podniku, nákup zařízení a

vybavení)
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VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, 03_15_015

vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání – integrační 

sociální podnik 

alokace 100 mil. Kč 

⚫ 283 registrovaných žádostí  - 1 258 096 166 Kč

⚫ 16 podpořených žádostí  - 75 000 000 Kč

⚫ 15 projektů v realizaci 
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VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, 03_16_067

vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání – integrační 

sociální podnik 

alokace 100 mil. Kč 

⚫ 184 registrovaných žádostí  - 759 736 520, 89 Kč

⚫ 21 podpořených žádostí za 70 000 000 Kč

⚫ 20 projektů v realizaci
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VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ, 03_17_129

vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání – integrační 

sociální podnik 

alokace 315 mil. Kč 

⚫ 355 podaných žádostí za 1 561 150 000 Kč

⚫ 67 podpořených projektů za 272 011 743,07 Kč

⚫ 64 projektů v realizaci
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VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ V PRAZE, 03_19_105

vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání – integrační 

sociální podnik 

alokace 50 mil. Kč 

⚫ 13 zaregistrovaných žádostí za 55 mil. Kč

⚫ 2 podpořené projekty za 7 568 736,25 mil. Kč

⚫ 2 projekty v realizaci
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SHRNUTÍ VÝZEV

⚫ Průměrná výše dotace na projekt: 4 100 000 Kč

⚫ Podpořeno 157 podniků (z toho 11 podniků bylo

podpořeno opakovaně)

⚫ Počet podpořených osob: přes 850 osob (podpora ještě

není ukončena

⚫ Nejčastěji vybírané cílové skupiny: osoby se zdravotním

postižením, dlouhodobě nezaměstnaní
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DALŠÍ PODPORA PRO SOCIÁLNÍ 

PODNIKÁNÍ

⚫ Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc.

podnikání, 03_15_016 - realizován 1 projekt MPSV

s názvem Podpora sociálního podnikání ČR

pokračuje zaměřený na konzultace pro zájemce o soc.

podnikání, odborné poradenství sociálním

podnikatelům, stáže a mainstreamingové aktivity

(webový portál, apod.).

⚫ Finanční nástroj S-podnik – investiční či provozní

zvýhodněné úvěry + poradenství pro sociální podniky

9



PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ         

V OPZ+

⚫ Aktuálně v přípravné fázi

⚫ Předpoklad vyhlášení prvních výzev v 2. pol. 2022

⚫ Opět podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků

(obdoba výzvy č.129)

⚫ Nové aktivity na podporu sociálního podnikání

⚫ Finanční nástroj

⚫ Novinky oproti OPZ (nižší zálohy, jednotky na mzdové

příspěvky)
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