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Příloha č. ヱ Popis podporovaﾐýIh aktivit 

 

Vzﾐik ﾐovýIh a rozvoj e┝istujíIíIh podﾐikatelskýIh aktivit v oHlasti soIiálﾐího 
podﾐikáﾐí  
 

Bude podporo┗áﾐ ┗zﾐik ﾐo┗ýIh a roz┗oj e┝istujíIíIh podﾐikatelskýIh akti┗it ┗ oHlasti soIiálﾐího 
podﾐikáﾐí - iﾐtegračﾐí soIiálﾐí podﾐik. SoIiálﾐí podﾐikáﾐí zahrﾐuje podﾐikatelské akti┗it┞ prospí┗ajíIí 
společﾐosti a ži┗otﾐíﾏu prostředí. V┞t┗áří praIo┗ﾐí příležitosti pro osoH┞ se zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ ﾐa trhu 
práIe a hraje důležitou roli ┗ ﾏístﾐíﾏ roz┗oji. )Iela zásadﾐí je zapojeﾐí lokálﾐíIh stakeholderů do 
čiﾐﾐosti soIiálﾐího podﾐiku. SoIiálﾐí podﾐik ﾐaplňuje ┗eřejﾐě prospěšﾐý Iíl, který je forﾏulo┗áﾐ ┗ 
zakládaIíIh dokuﾏeﾐteIh. Pro soIiálﾐí podﾐik je stejﾐě důležité dosaho┗áﾐí zisku i z┗┞šo┗áﾐí 
┗eřejﾐého prospěIhu. SoIiálﾐí podﾐik ┗zﾐiká a roz┗íjí se ﾐa koﾐIeptu tz┗. trojího prospěIhu - 

ekoﾐoﾏiIkého, soIiálﾐího a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího.  
 

Integrační sociální podnik  
 

PříjeﾏIe ﾏusí ﾐaplňo┗at současﾐě t┞to priﾐIip┞ a Iharakteristik┞ soIiálﾐího podﾐikáﾐí:  
 

Společensky prospěšný cíl:  
 

• společeﾐsk┞ prospěšﾐý Iíl zaﾏěstﾐá┗áﾐí a soIiálﾐího začleňo┗áﾐí osoH zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh ﾐa trhu 
práIe forﾏulo┗áﾐ ┗ zakládaIíIh dokuﾏeﾐteIh  
 

Sociální prospěch:  
• zaﾏěstﾐá┗áﾐí a soIiálﾐí začleňo┗áﾐí osoH ze zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ,  tj. osoH defiﾐo┗aﾐýIh ┗ části 
ヵ.ン Cílo┗é skupiﾐ┞ této ┗ýz┗┞ MAS - ﾏiﾐ. podíl zaﾏěstﾐaﾐIů ze zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ čiﾐí ンヰ %, 
ﾏiﾐ. ú┗azek pro zaﾏěstﾐaﾐIe z Iílo┗ýIh skupiﾐ je ヰ,ヴ, zaﾏěstﾐaﾐIi z Iílo┗ýIh skupiﾐ ﾏusí ﾏít 
uza┗řeﾐou praIo┗ﾐí sﾏlou┗u ﾐeHo dohodu o praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti ふdohoda o pro┗edeﾐí práIe ﾐeﾐí pro 
zaﾏěstﾐaﾐIe z Iílo┗ýIh skupiﾐ akIepto┗atelﾐáぶ  
• účast zaﾏěstﾐaﾐIů a čleﾐů ﾐa sﾏěřo┗áﾐí podﾐiku  
• důraz ﾐa roz┗oj praIo┗ﾐíIh koﾏpeteﾐIí zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh zaﾏěstﾐaﾐIů  
 

Ekonomický prospěch:  
 

• ﾏiﾐiﾏálﾐě ヵヱ % případﾐého zisku je reiﾐ┗esto┗áﾐo do roz┗oje soIiálﾐího podﾐiku a/ﾐeHo pro 
ﾐaplﾐěﾐí jeho společeﾐsk┞ prospěšﾐýIh Iílů  
• ﾐezá┗islost ふautoﾐoﾏieぶ ┗ ﾏaﾐažerskéﾏ rozhodo┗áﾐí a řízeﾐí ﾐa e┝terﾐíIh zakladatelíIh ﾐeHo 
zřizo┗atelíIh  
• alespoň ンヰ % podíl tržeH z prodeje ┗ýroHků a služeH ﾐa Ielko┗ýIh ┗ýﾐoseIh, sleduje se za 
posledﾐíIh ヱヲ ﾏěsíIů realizaIe projektu  
 

Environmentální  prospěch: 
 

• zohledňo┗áﾐí eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐíIh aspektů ┗ýroH┞ i spotřeH┞ 
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Místní  prospěch  
 

• předﾐostﾐí uspokojo┗áﾐí potřeH ﾏístﾐí koﾏuﾐit┞ a ﾏístﾐí poptá┗k┞  
• ┗┞uží┗áﾐí předﾐostﾐě ﾏístﾐíIh zdrojů  
• spolupráIe soIiálﾐího podﾐiku s lokálﾐíﾏi aktér┞ ﾐa úzeﾏí MAS 

 
Budou podporováﾐ┞ všeIhﾐ┞ t┞p┞ ﾐíže uvedeﾐýIh čiﾐﾐostí, dílčí části čiﾐﾐostí ﾐeHo koﾏHiﾐaIe 
těIhto čiﾐﾐostí ozﾐačeﾐé v žádosti o podporu jako klíčové aktivit┞. Žadatel si ﾏůže v┞defiﾐovat 
další relevaﾐtﾐí čiﾐﾐosti. Doporučeﾐé klíčové aktivit┞ projektu: 

 

a) V┞t┗ořeﾐí a zaIho┗áﾐí praIo┗ﾐíIh ﾏíst pro zaﾏěstﾐaﾐIe z Iílo┗ýIh skupiﾐ a pro zaﾏěstﾐaﾐIe 
ﾏiﾏo Iílo┗ou skupiﾐu ﾐezH┞tﾐýIh pro fuﾐgo┗áﾐí podﾐiku ┗ souladu s priﾐIip┞ soIiálﾐího podﾐikáﾐí 
  

 u zaﾏěstﾐaﾐIů ﾏiﾏo Iílo┗ou skupiﾐu je ﾏožﾐé hradit pouze poziIe, které zajišťují speIifiIkou 
podporu zaﾏěstﾐaﾐIůﾏ z Iílo┗ýIh skupiﾐ ふﾐapř. ┗edouIí/ﾏistr/předák Iílo┗é skupiﾐ┞, asisteﾐt, 
ps┞Ihologぶ, zajišťují ﾏarketiﾐg soIiálﾐího podﾐiku ふﾐapř. ﾏarketiﾐgo┗ý praIo┗ﾐíkぶ a řídí podﾐik 
ふﾐapř. ﾏaﾐažer soIiálﾐího podﾐiku)  

 z projektu je ﾏožﾐé fiﾐaﾐIo┗at ﾏzd┞ ﾐo┗ě přijatýIh zaﾏěstﾐaﾐIů z Iílo┗ýIh skupiﾐ ふﾐikoli 
stá┗ajíIíIhぶ  

 ┗šiIhﾐi zaﾏěstﾐaﾐIi realizačﾐího týﾏu fiﾐaﾐIo┗aﾐí z projektu ﾏusí ﾏít k┗alifikaIi ふ┗┞učeﾐí ┗ 
oHoru, SŠ, VŠ ┗ oHoru ﾐeHo os┗ědčeﾐí o profesﾐí k┗alifikaIi podle zákoﾐa č. ヱΑ9/ヲヰヰヶ SH., o 
o┗ěřo┗áﾐí a uzﾐá┗áﾐí ┗ýsledků dalšího ┗zdělá┗áﾐíぶ ﾐeHo pra┝i odpo┗ídajíIí praIo┗ﾐíﾏu zařazeﾐí  

 praIo┗ﾐí ﾏísta pro zaﾏěstﾐaﾐIe z Iílo┗ýIh skupiﾐ ﾏusí příjeﾏIe ┗┞t┗ořit a oHsadit ﾐejpozději do 
ン ﾏěsíIů od zahájeﾐí realizaIe projektu; ┗┞žaduje-li Iharakter podﾐikáﾐí přijetí zaﾏěstﾐaﾐIů 
postupﾐě a po této lhůtě, oHjasﾐí t┞to skutečﾐosti žadatel ┗ podﾐikatelskéﾏ pláﾐu, a to ┗ části 
Maﾐageﾏeﾐt a lidské zdroje  

 

b) Vzdělá┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů z Iílo┗ýIh skupiﾐ a ┗zdělá┗áﾐí ostatﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů soIiálﾐího 
podﾐiku fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z příﾏýIh ﾐákladů projektu  
 

 ┗zdělá┗áﾐíﾏ ostatﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů soIiálﾐího podﾐiku se rozuﾏí přede┗šíﾏ kurz┞ pro 
zefekti┗ﾐěﾐí práIe s Iílo┗ou skupiﾐou, ﾐeHo kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj koﾏpeteﾐIí ┗ řízeﾐí 
podﾐiku, ﾐapř. kurz┞ pro řízeﾐí gastropro┗ozu, oHIhodﾐí do┗edﾐosti, ﾏarketiﾐg  

 potřeHﾐost ┗zdělá┗aIíIh akti┗it zdů┗odﾐí žadatel ┗ projekto┗é žádosti  
 

c) Marketiﾐg soIiálﾐího podﾐiku ふﾐapř. kaﾏpaﾐě ﾐa podporu prodeje, reklaﾏaぶ  
 

d) Pro┗ozo┗áﾐí soIiálﾐího podﾐikáﾐí = půsoHeﾐí podﾐiku ﾐa trhu ┗četﾐě ﾐaplňo┗áﾐí priﾐIipů 
soIiálﾐího podﾐikáﾐí ┗ pra┝i ふžadatel detailﾐěji roz┗ede také ┗ Příloze č. 7 - Podﾐikatelský pláﾐぶ  

 

 

 ﾐo┗á podﾐikatelská čiﾐﾐost, která je předﾏěteﾏ projekto┗é žádosti, ﾏusí Hýt zahájeﾐa ﾏa┝. do ン 
ﾏěsíIů od zahájeﾐí realizaIe projektu, součástí klíčo┗é akti┗it┞ jsou ┗edle čiﾐﾐostí spojeﾐýIh s 
prokazo┗áﾐíﾏ ﾐaplňo┗áﾐí priﾐIipů soIiálﾐího podﾐikáﾐí, resp. i rozpozﾐá┗aIíIh zﾐaků soIiálﾐího 
podﾐiku, také čiﾐﾐosti spojeﾐé s e┗aluaIí pro┗áděﾐou ŘO OP) ふ┗ ráﾏIi toho se příjeﾏIe zúčastﾐí 
šetřeﾐí forﾏou dotazﾐíků ﾐeHo rozho┗orů, zprostředkuje šetřeﾐí u Iílo┗ýIh skupiﾐ, případﾐě 
zajistí sHěr speIifiIkýIh ukazatelů ﾐezH┞tﾐýIh pro ┗┞hodﾐoIeﾐí příﾐosů pro Iílo┗é skupiﾐ┞ぶ; 
zjištěﾐé iﾐforﾏaIe Hudou plﾐě k dispoziIi příjeﾏIi pro zlepšo┗áﾐí fuﾐgo┗áﾐí soIiálﾐího podﾐiku  



                                  

3 

 

 doporučujeﾏe žadatelůﾏ, aH┞ si akti┗it┞ spojeﾐé s ┗┞kazo┗áﾐíﾏ priﾐIipů soIiálﾐího podﾐikáﾐí, 
resp. rozpozﾐá┗aIíIh zﾐaků soIiálﾐího podﾐiku, a e┗aluaIí zohledﾐili ┗e ┗ýši ú┗azků čleﾐů 
realizačﾐího týﾏu ふžadatel zohledﾐí také ┗ popisu ┗┞koﾐá┗aﾐé čiﾐﾐostiぶ   pokud žadatel kombinuje předmět podnikání s aktivitami z oblasti prvovýroby 

(podle Zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), uvede v klíčové aktivitě rozdělení 
všech položek rozpočtu na aktivity týkající se prvovýroby a ostatní 
podnikatelské činnosti, a to z důvodu rozdílných podpor de minimis  

 
Obecné podmínky platné pro podporovanou aktivitu:  

 

Udržitelﾐost, resp. fuﾐgo┗áﾐí soIiálﾐího podﾐiku, je jedﾐíﾏ ze základﾐíIh a oHeIﾐýIh priﾐIipů 
soIiálﾐího podﾐikáﾐí, a je zakot┗eﾐa ┗ priﾐIipeIh a IharakteristikáIh staﾐo┗eﾐýIh ┗ sadě 
rozpozﾐá┗aIíIh zﾐaků pro iﾐtegračﾐí soIiálﾐí podﾐik ふpříloh┞ č. 9 výzv┞ぶ. VšeIhﾐ┞ rozpozﾐá┗aIí zﾐak┞ 
jsou pro příjeﾏIe zá┗azﾐé ┗ plﾐéﾏ rozsahu a Hudou sledo┗áﾐ┞ ┗ průHěhu realizaIe projektu. K 
priﾐIipůﾏ a Iharakteristikáﾏ soIiálﾐího podﾐikáﾐí se žadatel přihlašuje při založeﾐí společﾐosti ┗e 
s┗ýIh zakládaIíIh dokuﾏeﾐteIh, a to ﾐejpozději k datu ukoﾐčeﾐí projektu OHIhodﾐí korporaIe 
z┗eřejﾐí dokuﾏeﾐt┞ ┗ oHIhodﾐíﾏ rejstříku ﾐa ┘┘┘.justiIe.Iz, OSVČ z┗eřejﾐí ﾐapř. forﾏou prohlášeﾐí 
ﾐa ┘eHu orgaﾐizaIe ﾐeHo jiﾐéﾏ ┗eřejﾐě a Hez překážek dostupﾐéﾏ ﾏístě, ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe 
z┗eřejﾐí zakládaIí dokuﾏeﾐt┞ ┗ příslušﾐéﾏ rejstříku dle prá┗ﾐí forﾏ┞ orgaﾐizaIe, z těIhto dokuﾏeﾐtů 
ﾏusí Hýt jedﾐozﾐačﾐé, že soIiálﾐí podﾐikáﾐí proHíhá ┗ýhradﾐě ┗e ┗edlejší čiﾐﾐosti. Doporučujeﾏe 
žadatelůﾏ, aH┞ priﾐIip┞ soIiálﾐího podﾐikáﾐí zapraIo┗ali do zakládaIíIh dokuﾏeﾐtů při založeﾐí 
společﾐosti. PříjeﾏIe je ┗ázáﾐ dodržo┗áﾐíﾏ rozpozﾐá┗aIíIh zﾐaků ┗ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe, 
a to ┗ části účel dotaIe1. Pro ﾐaplﾐěﾐí účelu dotaIe přiděleﾐé podle ┗ýz┗┞ je ted┞ ﾐezH┞tﾐé, aH┞ ﾐo┗á 
soIiálﾐě podﾐikatelská akti┗ita H┞la pro┗ozo┗áﾐa ┗ souladu s priﾐIip┞ soIiálﾐího podﾐikáﾐí po Ielou 
doHu realizaIe projektu a realizaIí projektu ┗┞t┗ářel předpoklad┞ pro udržeﾐí soIiálﾐího podﾐikáﾐí i 
po skoﾐčeﾐí podpor┞. Naplﾐěﾐí priﾐIipů a Iharakteristik soIiálﾐího podﾐiku, tzﾐ. přílohy č. 9 ┗ýz┗┞, je 
ro┗ﾐěž ┗ázaﾐé ﾐa ﾐaplﾐěﾐí iﾐdikátoru 1 02 12.  

 

V případě ﾐo┗é podﾐikatelské akti┗it┞ defiﾐo┗aﾐé ﾐíže pod Hod┞ Hぶ až eぶ, se oHIhodﾐí korporaIe, 
resp. ﾐo┗á podﾐikatelská akti┗ita oHIhodﾐí korporaIe, přihlašuje k priﾐIipůﾏ soIiálﾐího podﾐikáﾐí 
jako odštěpﾐý zá┗od. Stá┗ajíIí oHIhodﾐí korporaIe odštěpﾐý zá┗od zřizo┗at ﾐeﾏusí ┗ případě, že se k 
priﾐIipůﾏ soIiálﾐího podﾐikáﾐí přihlásí Ielá korporace.  

 

Novou aktivitou se rozuﾏí:  
 

aぶ podﾐikatelská akti┗ita ﾐo┗ě ┗zﾐiklého suHjektu2
,  

Hぶ podﾐikatelská akti┗ita jako ﾐo┗ě zřízeﾐá ži┗ﾐost suHjektu již e┝istujíIího,  
Iぶ podﾐikatelská akti┗ita jako ﾐo┗ý oHor čiﾐﾐosti ┗ ráﾏIi stá┗ajíIího oprá┗ﾐěﾐí k podﾐikáﾐí,  
dぶ podﾐikatelská akti┗ita jako ﾐo┗ý produkt/služHa ┗ ráﾏIi stá┗ajíIího ži┗ﾐosteﾐského oprá┗ﾐěﾐí, 
přičeﾏž podﾏíﾐkou ﾐo┗osti je ﾏožﾐost oddělit ﾐo┗ý produkt/služHu od stá┗ajíIího podﾐikáﾐí a to jak 
při přípra┗ě podﾐikatelského záﾏěru a fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu, tak při prokazo┗áﾐí udržitelﾐosti  
eぶ podﾐikatelská akti┗ita jako ﾐo┗ě zřízeﾐá pro┗ozo┗ﾐa posk┞tujíIí stá┗ajíIí služHu, a┗šak tako┗ou, 
jejíž posk┞to┗áﾐí je jedﾐozﾐačﾐě ┗ázáﾐo k ﾏístu pro┗ozo┗ﾐ┞ ふﾐapř. ote┗řeﾐí další ka┗árﾐ┞/prádelﾐ┞ 
ﾐa jiﾐéﾏ ﾏístěぶ; zřízeﾐíﾏ ﾐo┗é pro┗ozo┗ﾐ┞ Hude uspokojeﾐa poptá┗ka ﾐo┗ýIh/jiﾐýIh zákazﾐíků; ﾐo┗ě 

                                                           
1
 Dopručujeﾏe žadatelůﾏ, aH┞ při ﾐasta┗o┗áﾐí délk┞ realizaIe projektu Hrali do ú┗ah┞ podﾏíﾐku ﾐaplﾐění věeIh 

rozpozﾐávaIíIh zﾐaků soIiálﾐího podﾐikáﾐí. V této sou┗islosti zejﾏéﾐa upozorňujeﾏe ﾐa po┗iﾐﾐost dosáhﾐutí ﾏiﾐiﾏálﾐího 
podílu ンヰ% tržeH z prodeje ┗ýroHků a služeH ﾐa Ielko┗ýIh ┗ýﾐoseIh ふteﾐto rozpozﾐá┗aIí zﾐak se sleduje za posledﾐíIh ヱヲ 
ﾏěsíIů realizaIe projektu; do Ielko┗ýIh ┗ýﾐosů se pro účel┞ tohoto rozpozﾐá┗aIího zﾐaku ﾐezapočítá┗ají iﾐ┗estičﾐí dotaIeふ. 
2
 Nerele┗aﾐtﾐí ┗ případě t┞pu žadatele ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe ふNNOぶ. 
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zřízeﾐá pro┗ozo┗ﾐa ﾏusí Hýt ekoﾐoﾏiIk┞ soHěstačﾐá, tzﾐ., žadatel zaIiluje podﾐikatelský pláﾐ jeﾐ ﾐa 
ﾐi, prokazuje koﾐkureﾐIesIhopﾐost ﾐo┗é služH┞ ┗ ﾐo┗é pro┗ozo┗ﾐě s ohledeﾏ ﾐa ﾏístﾐí trh aj.  
 

ZpůsoHilé výdaje projektu se vžd┞ týkají jeﾐ ﾐovýIh podﾐikatelskýIh aktivit defiﾐovaﾐýIh výše. V 
žádﾐéﾏ případě ﾐelze z dotaIe fiﾐaﾐIovat stávajíIí podﾐikatelské aktivit┞ žadatele ふžadatel ﾏůže 
ﾐo┗ou ekoﾐoﾏiIkou čiﾐﾐost, která je předﾏěteﾏ podpor┞, začít v┞koﾐávat ﾐejdří┗e s datem 

zahájeﾐí realizaIe projektu u┗edeﾐéﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktuぶ. Předﾏěteﾏ žádosti ﾏusí Hýt ┗ýhradﾐě ﾐo┗á 
podﾐikatelská akti┗ita defiﾐo┗aﾐá ┗ýše, z čehož ┗┞plý┗á, že plﾐěﾐí priﾐIipů soIiálﾐího podﾐikáﾐí 
defiﾐo┗aﾐé ┗ příloze č. 9 ┗ýz┗┞ Hude sledo┗áﾐo jeﾐ u ﾐo┗é podﾐikatelské akti┗it┞ defiﾐo┗aﾐé ┗ýše pod 
Hod┞ Hぶ až eぶ. No┗á podﾐikatelská akti┗ita ﾏusí Hýt jedﾐozﾐačﾐě odděleﾐa od stá┗ajíIí čiﾐﾐosti.  
 

)a ﾐo┗ý podﾐikatelský suHjekt ﾐelze pro účel┞ této ┗ýz┗┞ po┗ažo┗at:  
 

 prá┗ﾐí suHjekt, který H┞l zakoupeﾐ jiﾐýﾏ prá┗ﾐíﾏ suHjekteﾏ/OSVČ se stejﾐýﾏ předﾏěteﾏ a 
ﾏísteﾏ podﾐikáﾐí, a ┗e kteréﾏ ┗zﾐikla shodﾐá praIo┗ﾐí ﾏísta,  

 podﾐikatelský suHjekt ﾐo┗ě ┗zﾐiklý pouze forﾏálﾐíﾏ přesuﾐeﾏ podﾐikáﾐí ふzaﾏěstﾐaﾐIů z 
Iílo┗ýIh skupiﾐ, předﾏětu a ﾏísta podﾐikáﾐíぶ z již fuﾐgujíIího/zakládajíIího suHjektu.  

 

No┗ost podﾐikatelské akti┗it┞, resp. iﾐforﾏaIe k ﾐo┗é podﾐikatelské akti┗itě u┗edeﾐé ┗ předložeﾐé 
dokuﾏeﾐtaIi, Hudou pro┗ěřo┗áﾐ┞ také z ┗eřejﾐě dostupﾐýIh zdrojů.  
 

V ráﾏIi této akti┗it┞ nelze hradit posk┞továﾐí soIiálﾐíIh služeH podle zákoﾐa č.ヱヰ8/ヲヰヰ6 SH., o 

soIiálﾐíIh služHáIh, a to jak ┗ rozsahu základﾐíIh, tak i fakultati┗ﾐíIh čiﾐﾐostí. 
 

Doporučujeﾏe žadatelůﾏ při přípravě projektů koﾐzultovat projektové záﾏěr┞ s ŘO OPZ a 
podﾐikatelské pláﾐ┞ s lokálﾐíﾏi koﾐzultaﾐt┞ MPSV.3

 

 
  

Nepodporovaﾐé aktivit┞  
 
V této ┗ýz┗ě ﾐeHudou podporo┗áﾐ┞ ﾐásledujíIí akti┗it┞:  

 Volﾐočaso┗é akti┗it┞  
 PC/jaz┞ko┗é kurz┞ jako saﾏostatﾐý projekt  
 Os┗ěto┗á čiﾐﾐost/kaﾏpaﾐě jako saﾏostatﾐý projekt  
 T┗orHa koﾏple┝ﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů ┗četﾐě e-learﾐiﾐgo┗ýIh kurzů  
 VšeoHeIﾐé ps┞IhologiIké poradeﾐst┗í, pokud ﾐeHude součástí koﾏple┝ﾐí poradeﾐské práIe s 

účastﾐíkeﾏ projektu  
 )ahraﾐičﾐí stáže  
 Vzdělá┗áﾐí čleﾐů realizačﾐího týﾏu s ┗ýjiﾏkou:  

 

 ┗zdělá┗áﾐí realizačﾐího týﾏu ┗ případě zaﾏěstﾐaﾐIů soIiálﾐího podﾐiku, 
kteří jsou ┗ příﾏé práIi s Iílo┗ou skupiﾐou.  

 

PotřeHﾐost ┗zdělá┗aIíIh akti┗it zdů┗odﾐí žadatel ┗ projekto┗é žádosti.  
 

 

 

 

                                                           
3
 http://ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/lokalni-konzultanti-mpsv   


