
 

 

 

         Vás srdečně zve na seminář konaný v rámci akce 

1. veletrh sociálního podnikání v Olomouckém 

kraji 

Dne:   16. května 2022    9:00–14:00 hod. 

 

Místo:   
Odborná část (seminář): Regionální centrum Olomouc, salónek Andromeda (1. poschodí), 

Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc 
 
Prodejní část:  Regionální centrum Olomouc, atrium budovy 

 
Program semináře: 

 

9:00–9:15           Prezence účastníků 

9:15–9:30      Zahájení – úvodní slovo náměstka hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Jana 
Šafaříka, MBA a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. Ivo 
Slavotínka 

9:30–9:45          Podpora sociálního podnikání v Olomouckém kraji – aktuální informace + 
příklady dobré praxe, možnosti financování - Mgr. Stanislav Hyrák, MPSV 

9:45–10:00       Operační program zaměstnanost plus 2021 – 2027 – aktuální informace, 
plánované výzvy – Ing. Jana Kadláčková, MPSV 

10:00–10:15       Projekt „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“ - Mgr. Šárka 
Vokálová  a Mgr. Gabriela Kurková, MPSV  (+představení nového projektu) 

10:15–10:30       Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání 
– Mgr. Adam Gromnica, MPSV 

10:30–10:45       TESSEA ČR, Zuzana Dudáková 

10:45-11:00       ČSOB Start !t Social – grantový program na podporu sociálních podniků - 
Eva Horucková, ČSOB 

11:00–11:15      Možnosti financování sociálních podniků - Ing. Aleš Trnka, NRB Brno 

11:15–11:30       Inovační centrum Olomouckého kraje, aktuální činnost - Tomáš Dostál, ICOK 

11:30–11:45       Rizika sociálního podnikání – Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D., Univerzita 
Palackého v Olomouci 

11:45–12:00       Diskuse      

12:00–12:30       Občerstvení – catering bude zajištěn prostřednictvím sociálních podniků 

12:30–14:00       Neformální diskuse, prohlídka prodejní části veletrhu  

 
 



 

Doprovodný program: 
 
 9:00 – 14:00          Prodejní část veletrhu (prodej produktů sociálních podniků)   
 
 
 
Seminář je bezplatný a je určen sociálním podnikům a těm, kteří se chtějí o sociálním podnikání 
dovědět bližší informace. Maximální kapacita semináře je 50 osob. 
 
Na seminář je nutné přihlásit se na e-mailové adrese m.palickova@olkraj.cz, a to 
nejpozději do 10. 5. 2022. V přihlášce prosím uveďte název společnosti, jméno, kontakt a počet 
účastníků semináře (max. počet 2 osob za každý podnik).  
 
Prodejní část veletrhu bude volně přístupná veřejnosti v přízemí budovy Regionálního centra 
Olomouc. Všichni jsou srdečně vítáni. 
 
Těšíme se na Vás. 
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