
                                                                                                                                   

 

 

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 
Podmínky pro žadatele 

 
 
ČSOB vyhlašuje pilotní grantový program určený na podporu sociálního podnikání. Jejím partnerem 
při realizaci tohoto programu je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.  

 
O programu 
Cílem programu je stabilizace a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory 
a odborného poradenství.   

 
Program je určen na podporu fungování již existujících sociálních podniků, které minimálně 2 roky 

vyvíjejí svou činnost. Z programu je možné podpořit: 

1) integrační sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby 

sociálně znevýhodněné (např. mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, osoby bez 

přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě 

nezaměstnaní, osoby pečující o rodinné příslušníky) 

2) sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby 

v oblasti sociálního začleňování. 

Každý podpořený podnik získá finanční podporu ve výši až 40 000 Kč a odborné poradenství 
v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti.  
 
Přímou finanční podporu ve výši až 40 000 Kč může podnik využít/investovat dle svého uvážení, které 
podloží relevantními argumenty v projektové žádosti. Způsob využití finanční částky však může být na 
základě odborných konzultací v rámci grantu změněn.  

 
Tento pilotní grantový program podpoří 3-5 sociálních podniků, mezi něž bude rozděleno až  
400 000 Kč.  

 
Odborné poradenství bude poskytováno organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. a dále 
společností Ergotep, případně zaměstnanci ČSOB.  
 
 
Podmínky pro žadatele 

- vyvíjejí prokazatelnou podnikatelskou činnost minimálně 2 roky 
- v zakládacích dokumentech se hlásí k principům sociálního podniku  
- výhodou je prokazatelná spolupráce s veřejnou správou 
 
 

Možné oblasti zaměření odborného poradenství 

 finanční řízení 

 marketingová strategie 

 podnikatelský plán 

 management a řízení společnosti 



                                                                                                                                   

 

 personalistika 

 audit, legislativa  

 atd.1 
 

 
Průběh výběrového řízení 
O podporu se sociální podniky ucházejí ve dvou kolech. 

1. První kolo spočívá v odevzdání stručných projektových záměrů. Vybrané záměry pak postupují 
do druhého kola.  

2. Ve druhém kole budou zástupci vybraných podniků pozváni k vystoupení před hodnotící 
komisí. Předem zašlou prezentaci podle dané struktury a dvě stručné přílohy: 

 - zhodnocení svého vývoje a popis plánů na dva roky včetně způsobu využití přímých finančních 
prostředků a konzultací (rozsah 1-2 normostrany) 
- organizační strukturu 

 
Takto zpracovanou prezentaci představí zástupci podniků osobně 15. listopadu 2013 hodnotící komisi. 
Ta bude klást důraz na životaschopnost podnikatelského záměru, naplňování principů sociálního 
podniku, ekonomickou udržitelnost sociálního podniku, popř. úroveň spolupráce s veřejnou správou. 

 
 

Důvody vyloučení žádosti 
- parametry projektového záměru neodpovídají zaměření programu 
- chybí podpis statutárního zástupce 
- chybí přílohy 
- formulář není kompletně vyplněn nebo je pozměněn  
 
 

Harmonogram grantového programu: 
 

1. kolo 
Odevzdání záměrů: 30. září 2013 

 
Hodnotící komise vybere 7-10 nejlepších záměrů a žadatelé budou mít přibližně tři týdny na 
rozpracování projektů ve formě prezentace (rozsah cca 15 minut) a příloh. 

 
2. kolo 
Odevzdání prezentací: 8. listopadu 2013 

 
7- 10 vybraných žadatelů odevzdají prezentaci a budou pozváni, aby obhájili osobně svůj projekt  
15. listopadu 2013 před komisí. Hodnotící komise vybere 3-5 projektů, které získají podporu. Výsledky 
se uchazeči dozvědí do 22. listopadu 2013.  

 
Doba realizace projektu 

Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1. ledna do 31. prosince 2014.   
 

                                                           
1
 V případě, že byste chtěli žádat o poradenství v jiné oblasti, obraťte se prosím na paní Kurkovou – kontakt 

naleznete níže. 



                                                                                                                                   

 

Jak postupovat 
1/ Nejpozději do 30. září 2013 vyplňte formulář pro popis záměru, který podepíše váš statutární 
zástupce, a zašlete jej poštou a zároveň (nepodepsaný) jako dokument .doc emailem na adresu P3 – 
People, Planet, Profit o.p.s. (kontaktní informace naleznete níže). Do předmětu a na obálku uveďte 
„ČSOB STABILIZACE SP“.   
2/ V případě, že budete vyrozuměni o postupu do druhého kola, zpracujte prezentaci podle předem 
dané struktury v maximálním rozsahu 15 minut, v níž konkretizujete využití finančních prostředků a  
odborné pomoci, a zašlete ji spolu s dalšími 2 přílohami (více viz výše Průběh výběrového řízení) 
nejpozději do 8. listopadu 2013 e-mailem na adresu uvedenou níže.   
15. listopadu 2013 budete pozváni k představení prezentace před hodnotící komisi v Praze 
v prostorách centrály ČSOB. 
3/ Do 22. listopadu 2013 vám dáme vědět, zda byl váš projekt vybrán k podpoře. 

 
 

Smluvní podmínky grantu 
V případě, že projekt bude vybrán k podpoře udělení grantu, uzavře ČSOB se statutárním zástupcem 
sociálního podniku darovací smlouvu. Grant je příjemci poskytován v jedné splátce. Sociální podnik 
předkládá ČSOB závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování, nejpozději do 31.1.2015.  

 
 
 
 
 
 
Kontakt pro konzultaci projektových záměrů a projektových prezentací: 
 
Kontaktní osoba:  Gabriela Kurková 
Tel. číslo:  776 236 792 nebo 257 313 988 
E-mail:  grant@p-p-p.cz 
Konzultační doba:  pondělí 9.00 – 12.00 a středa 13.00 – 15.00. 
 
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. 
Malátova 16, 150 00 Praha 5  
www.p-p-p.cz 

 
 

 


