Častá pochybení žadatelů - výzva č. 11 a 12 IROP „Sociální podnikání“
Obecná kritéria přijatelnosti

Častá pochybení žadatelů

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy

 nesprávně vybraná výzva podle ORP, uvedených v příloze č. 3 Pravidel

Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů
Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny





Výsledky projektu jsou udržitelné
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná











nesprávné nastavení data ukončení realizace projektu
nesoulad mezi Podnikatelským plánem a žádostí v MS2014+
nedostatečný popis sociálních principů v Podnikatelském plánu
chybně vybrané indikátory – Žadatel musí volit indikátory podle skutečnosti,
např. indikátor „Počet nových podniků“ vykazují pouze nové podniky, které
vznikly před méně než 3 roky, a jsou zapsané v Obchodním rejstříku. Indikátor
„Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny“ byl často špatně propočten (návod je uveden v příloze
č. 4 Pravidel Metodické listy indikátorů)
rozpor mezi Podnikatelským plánem a žádostí v MS2014+
nerespektovaná maximální hranice celkových způsobilých výdajů
nerespektovaná částka za zpracování Podnikatelského plánu - limit
20 000 Kč
překročení limitu na nákup pozemku - limit 10 %
nedostatečné prokázání zajištění udržitelnosti výsledků projektu po dobu 5 let
- různé přístupy k finančním tabulkám, špatně uvedené mzdy zaměstnanců
z cílové skupiny, chybné propočty apod.
nebylo uvedeno, jak bude projekt naplňovat pozitivní vliv projektu na
horizontální prioritu podpora rovných příležitostí a nediskriminace
neprokázána potřebnost projektu s vazbou na specifický cíl 2.2, nepřesné
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Projekt je v souladu s pravidly veřejné
podpory

Specifická kritéria
přijatelnosti SC 2.2
Podnik přispívá k podpoře sociálního
začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z
celkového počtu zaměstnanců sociálního
podniku musí pocházet z cílových skupin.
Vztahy v sociálním podniku směřují k
maximálnímu zapojení pracovníků do
rozhodování o směrování sociálního
podniku.
Zisk je používán přednostně pro rozvoj
sociálního podniku, tzn., více než 50 %
Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů
zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje
zboží nebo služeb
Podnik uspokojuje přednostně místní
potřeby a využívá přednostně místních
zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální
aspekty.
Nelze financovat stávající podnikatelské
aktivity ani provozní výdaje žadatele.
Žadatel má zajištěnou administrativní,

popisy ze strany žadatele
 v žádosti nebyly vyplněny poskytnuté podpory de minimis za všechny
propojené podniky na základě definice jednoho podniku
 veřejná podpora - špatně zaškrtnuté pole v MS2014+ (žadatel čerpá veřejnou
podporu, ale v žádostech v MS 2014+ nebylo zaškrtnuto čerpání).

Častá pochybení žadatelů
 v Podnikatelském plánu nebyla uvedena pracovní náplň zaměstnanců z cílové
skupiny vzhledem k jejich znevýhodnění.
 nebylo popsáno zapojení pracovníků do rozhodování o směřování sociálního
podniku
 Podnikatelský plán byl zkopírován ze vzoru Osnovy podnikatelského plánu,
chyběl konkrétní popis situace, jakým způsobem bude naplňovat principy
sociálního podnikání v daném podniku
 nedostatečně popsané v Podnikatelském plánu, nebylo možné zhodnotit
 nedostatečně popsané v Podnikatelském plánu, nebylo možné zhodnotit
 nedostatečně popsané, jak konkrétně bude tento princip naplňován
 nebyl uveden konkrétní popis situace, jakým způsobem bude naplňovat
principy sociálního podnikání v daném podniku
 aktivitu projektu lze považovat za financování stávajících podnikatelských
aktivit původního podniku
 málo nebo příliš obecně popsáno, jak bude zajištěná administrativní, finanční a
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finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
Výdaje na pořízení staveb, technologií a
zařízení odpovídají tržním cenám







Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů
odpovídají cílům projektu

Formální náležitosti
Žádost o podporu je podána v předepsané
formě
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě



provozní kapacita projektu
žadatel neuvedl špatnou finanční situaci současného podniku
nedostatečné popsání zkušeností členů realizačního týmu, nedoložena analýza
konkurence, nespecifikovány nové produkty, jejich ceny
nedostatečně popsaný průzkum trhu (v nové výzvě nebude samostatnou
přílohou), nejsou doloženy všechny cenové nabídky na pořizované vybavení,
není uveden popis mechanismu odvození jednotlivých cenových položek v
rozpočtu, položky v rozpočtu neodpovídají cenám uvedeným v průzkumu trhu
v žádosti o podporu nejsou na záložce Veřejné zakázky zadány předpokládané
hodnoty VZ, které jsou zjištěny na základě Průzkumu trhu a položkového
rozpočtu stavby
rozpočet nedoložen v povinném formátu, nevysvětleny soubory a komplety,
projekt nepočítá s realizací veřejných zakázek
chybně zvolené indikátory - jejich hodnota a způsob výpočtu není v souladu
s Pravidly (návod je uveden v příloze č. 4 Pravidel Metodické listy indikátorů)

Častá pochybení žadatelů
 chybějící údaje v Podnikatelském plánu
 údaje v Podnikatelském nebyly v souladu se žádostí;
 v průběhu hodnocení 11. a 12. výzvy nešlo vyzývat žadatele k doplnění kritérií
přijatelnosti (v nové výzvě již umožněno u tzv. napravitelných kritérií)
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