
DOTAČNÍ PROGRAM pro rok 2023 

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

23RRDU8
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Typ dotace: INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE celkové (1 až 4 účely): 20.000 Kč – 100.000 Kč

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ podíl dotace 

na uznatelných výdajích projektu: 90 %

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 01.01.2023 – 31.12.2023
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max. % dotace 

REŽIM DE MINIMIS



DOBA REALIZACE

3

22RRDU8

01.04.2022 – 30.06.2023

22RRDU8

01.04.2022 – 30.06.2023
23RRDU8

01.01.2023 – 31.12.2023

2022

2023

MOŽNÝ 
souběh realizace
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OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ O DOTACI:

SOCIÁLNÍ PODNIK

• Pro účely dotačního programu je za sociální podnik považován subjekt, 

• který naplňuje veřejně prospěšný cíl, který má definován ve svých zakládacích dokumentech. 

• Sociální podnik musí naplňovat principy sociálního podnikání: 

• ekonomické 

• sociální 

• environmentální 

• lokální

viz příloha č. 1 dotačního programu

• LOKALIZACE PROJEKTU: projekty realizované na ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

➢ Stávající
➢ Nově vznikající



1 žadatel /1 IČO  1 žádost

VÍCEÚČELOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM

Účel č. 1: Vznik sociálního podniku
Účel č. 2: Rozvoj sociálního podniku
Účel č. 3: Podpora spolupráce sociálních podniků a středních škol
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Žadatel / IČO

ÚČEL 1 - VZNIK
samostatně

ÚČEL 2 - ROZVOJ
možná kombinace s účelem 3

ÚČEL 3 - SPOLUPRÁCE
možná kombinace s účelem 2

1 ŽÁDOST



LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOTI O DOTACI:

01.12.2022 (8:00 HOD.) DO 18.01.2023 (14:00 HOD.)

TYP DOTACE: INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE CELKOVÉ : 20.000 KČ – 100.000 KČ

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ PODÍL DOTACE NA UZNATELNÝCH VÝDAJÍCH PROJEKTU: 90 %

aplikace DOTIS 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz
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http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


ÚČEL 1

1. VZNIK

SOCIÁLNÍHO PODNIKU

• Vytváření kvalifikovaného 
sociálního prostředí, 
podpora obyvatel s určitou 
mírou znevýhodnění 
z pohledu trhu práce, 
zvyšování míry jejich 
zaměstnanosti.

ÚČEL 2

2. ROZVOJ

SOCIÁLNÍHO PODNIKU

• Podpora aktivit vedoucích 
ke zvýšení uplatnitelnosti 
na trhu práce, osvěta 
v oblasti sociálního 
podnikání, podpora 
materiálního zázemí pro 
další rozvoj.

ÚČEL 3

3. PODPORA SPOLUPRÁCE 
SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

A STŘEDNÍCH ŠKOL

• Zajištění praxí – odborných 
tréninků žáků/studentů a 
absolventů z cílových 
skupin sociálního 
podnikání nad rámec 
praktického vyučování 
stanoveného v ŠVP školy.
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20.000 Kč - 100.000 Kč

Rozmezí dotace celkem: 20.000 Kč - 100.000 Kč  Max. % podíl dotace: 90 %

20.000 Kč - 100.000 Kč 20.000 Kč - 100.000 Kč



ÚČEL Č. 1 VZNIK SOCIÁLNÍHO PODNIKU

• Nákup právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku.

• Zpracování byznys plánu, obchodní strategie či dalších strategických dokumentů potřebných pro 
vznik sociálního podniku formou nákupu služeb.

• Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního 
podniku. 

• Marketingové a propagační aktivity zaměřené na zviditelnění služeb a produktů sociálního podniku 
formou nákupu služeb.

• Výdaje na nákup dotačního managementu (průběžná výzva do OPZ+) zaměřeného na vznik 
sociálního podniku formou nákupu služeb. 

DP Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje 
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Vytváření kvalifikovaného sociálního prostředí, podpora obyvatel s určitou mírou znevýhodnění z pohledu trhu práce, 
zvyšování míry jejich zaměstnanosti.



ÚČEL Č. 2 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

• Nákup právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k rozvoji sociálního podniku.

• Zpracování byznys plánu, obchodní strategie či dalších strategických dokumentů potřebných pro
rozvoj sociálního podniku formou nákupu služeb.

• Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k rozvoji sociálního podniku.

• Marketingové a propagační aktivity zaměřené na zviditelnění služeb a produktů sociálního podniku
formou nákupu služeb.

• Výdaje na nákup dotačního managementu (průběžná výzva do Operačního programu
Zaměstnanost plus OPZ+) zaměřeného na rozvoj sociálního podniku formou nákupu služeb.

DP Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje 
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Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, osvěta v oblasti sociálního podnikání, podpora 
materiálního zázemí pro další rozvoj.



ÚČEL Č. 3 
PODPORA SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A STŘEDNÍCH ŠKOL 

• Mzdové výdaje mentorů na zajištění praxí žáků a absolventů v rozsahu maximálně 25 % 
hodin za každého praktikanta a mzda ve výši max. 250 Kč/h.

• Mzdové výdaje žáků a absolventů do výše max. 100 Kč/h a 10.000 Kč měsíčně (forma DPP).

DP Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje 
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Zajištění praxí – odborných tréninků žáků/studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání nad rámec 
praktického vyučování stanoveného v ŠVP  příslušné školy / příslušných škol.



12

Neuznatelné výdaje projektu

● Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu.

● Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci.

● Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy.

● Daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně).

● Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů.

● Mzdové výdaje (pro účel 1 a 2).

● Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, srážková daň z příjmu (při DPP).



Skupina 

A

zdravotně postižení

duševně nemocní

Skupina 

B
opouštějící institucionální zařízení

bez přístřeší a po výkonu trestu

se závislostmi

z etnických menšin

dlouhodobě nezaměstnaní

pečující o rodinné příslušníky

SKUPINY
znevýhodněných 

osob



• Do kategorie osob ze znevýhodněných skupin pro účely této dotace patří osoby:

• zdravotně postižené,

• duševně nemocné,

• opouštějící institucionální zařízení,

• bez přístřeší a po výkonu trestu,

• se závislostmi,

• z etnických menšin,

• dlouhodobě nezaměstnané,

• pečující o rodinné příslušníky.

• Péče o specifické potřeby znevýhodněných osob
• Procesy, nástroje a činnosti zajišťující nejen vhodné podmínky pro pracovní činnost, ale i jeho mimopracovní čas

• Sem patří například: poskytování psychosociální podpory, sociální rehabilitace, podpora zájmových a volnočasových aktivit, 
vytváření podnínek pro sladění pracovního a rodinného života a další aktivity
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PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Obecné – pro všechny účely:

• Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných

majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady

nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik .

• Identifikace čísla bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu).

Pro účel 2:

● Zakládací dokumenty, kde je deklarován veřejně prospěšný cíl subjektu.

Pro účel 3:

● Zakládací dokumenty, kde je deklarován veřejně prospěšný cíl subjektu.

MANUÁL
získání prostřednictvím DS

Dotační portál – sekce DOKUMENTY KE STAŽENÍ

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik


PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Elektronicky

• prostřednictvím aplikace DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

• prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY žadatele o dotaci do DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje

16

Aplikace 
DOTIS

EL. PODPISY ŽÁDOSTI

(v případě 2 a více oprávněných 
osob jednajících současně)

DATOVÁ 
SCHRÁNKA

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
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http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Přihlášení

Dotační 
oblasti

Registrace 
nového 

uživatele

REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ

MOJE ŽÁDOSTI
zobrazí se po přihlášení

Dokumenty 
ke stažení

Dotační 
programy

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE

UŽIVATELSKÝ ÚČET fyzické osoby: přihlašovací jméno a heslo

základní údaje o fyzické osobě - jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, e-mail a telefonní číslo 

PŘIPOJENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU:

připojení ekonomického subjektu k fyzické osobě, který bude fyzickou osobou v žádosti zastupován 

(např. s. r. o., obec, škola, spolek…). 

Validace údajů: zadání IČO - registr ARES 

- základní údaje se automaticky z registru vyplní

- uživatel vyplní ID datové schránky, číslo účtu, dodací adresu…

- „Přidat další“ – navázání/připojení dalšího subjektu

AKTIVAČNÍ LINK:

Po odeslání registračního formuláře obdržíte aktivační link na e-mail uvedený při registraci. 

Potvrzení linku                 dokončení registrace a založení účtu.

FYZICKÁ 
OSOBA

NAVÁZANÝ 
SUBJEKT



01.12.2022 19
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Datová schránka

EDITACE 
ORGANIZACEPovinné doplnění 

datové schránky !

Pro stávající 
uživatele

Osobní
Organizace

Změna hesla
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UŽIVATEL

Vytvoření 
nové 

žádosti

Osobní
Organizace

Změna hesla

Filtrování dle stavu: 
Nová

Odeslaná
Neodeslaná

Bodové hodnocení
Dílčí proplacení

Dotace proplacena
Formálně nesprávné

Nepřijatelné

Podaná žádost
Proces DS

Vyúčtování odesláno



01.12.2022Novinky v cestovním ruchu – léto 2021 22
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DOKUMENTY 
KE STAŽENÍ

DOTIS 
ŽÁDOST

VYÚČTOVÁNÍ – 1 účel

EVIDENCE
MAJITELŮ

DS

PUBLICITA

LOGOMANUÁL

ZÁSADY PRO 
POSKYTOVÁ
NÍ DOTACÍ

VYÚČTOVÁNÍ – 2 a více účelů



01.12.2022 24

Základní hodnotící kritéria
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové 

škále

Maximální počet bodů

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost 1 - 5 3 15

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich

využití, bezchybnost)
1 - 5 3 15

Specifická hodnotící kritéria – Účel 1 
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové 

škále

Maximální počet bodů

Podpora pro cílovou skupinu sociálního podnikání 1, 3, 5 6 30

Uspokojení specifických potřeb cílové skupiny z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce 1, 3, 5 6 30

Specifická hodnotící kritéria – Účel 2  
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové 

škále

Maximální počet bodů

Podpora pro cílovou skupinu sociálního podnikání 1, 3, 5 6 30

Uspokojení specifických potřeb cílové skupiny z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce 1, 3, 5 6 30

Specifická hodnotící kritéria – Účel 3  
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové 

škále

Maximální počet bodů

Počet a délka naplánovaných praxí 1, 3, 5 6 30
Počet zapojených středních škol z Královéhradeckého kraje 1, 3, 5 6 30

Posouzení regionálního významu
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové 

škále

Maximální počet bodů

Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení kraje 1, 3, 5 2 10

HODNOCENÍ
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DŮLEŽITÉ:

• BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVODY NAD 40.000 Kč: Jednotlivé výdaje nad 40.000 Kč se příjemce zavazuje uskutečnit bezhotovostním převodem.

• VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

• ODDĚLENÁ ÚČETNÍ EVIDENCE: Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická

evidence, střediska apod.), v členění na výdaje financované z poskytnuté dotace a výdaje financované z vlastního podílu, v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen zajistit, aby

předmětné doklady sloužící k prokázání splnění podmínek přidělené dotace byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, průběžně chronologicky

řazené a vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

• OZNAČENÍ DOKLADŮ: Příjemce je povinen označit originály dokladů, souvisejících s realizací projektu (výdaje hrazené z dotace či vlastního

podílu), číslem této smlouvy a vyčíslit na nich částku hrazenou z dotace.

• PUBLICITA: Příjemce je povinen zveřejnit, že Královéhradecký kraj je poskytovatelem dotace na realizaci předmětného projektu, a to po dobu

realizace projektu a v případě výstavby, oprav a rekonstrukcí staveb (vyjma liniových) i nejméně jeden rok po jejím ukončení. Při použití loga

poskytovatele je příjemce povinen dodržet pravidla pro jeho použití dostupná na dotačním portálu.

file:///C:/Users/412/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/539/vzory%20dotačních%20smluv/rok%202016/pracovní%20verze/vzor%20dotační%20smlouvy%20pro%20rok%202016/dotačním


REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ

Centrum investic, rozvoje a inovací

• Ing. JANA SMETANOVÁ – odborné poradenství

MOB.: +420 724 971 702

E-MAIL: smetanova@cirihk.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

• Bc. KLÁRA STANNEROVÁ  - odborné poradenství

MOB.: +420 722 954 667

E-MAIL: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz

• JINDRA SMEJKALOVÁ – administrace programu

MOB.: +420 702 196 320

E-MAIL: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
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KONTAKTY

DŮLEŽITÉ ODKAZY:
www.dotace.kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.socialnipodnikanihk.cz
www.zamestnanyregion.cz

mailto:smetanova@cirihk.cz
mailto:ova2@kr-kralovehradecky.cz
mailto:jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
http://www.dotace.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.socialnipodnikanihk.cz/

