Pokyn ze dne 26. 10. 2010
Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách výzvy č. 1 k předkládání žádostí
o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 3.1 Služby
v oblasti sociální integrace – Aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky a jejích příloh.
S platností od 26. října 2010 dochází k vymezení podpory podnikatelských aktivit ve výzvě č. 1,
oblasti intervence 3.1 c) Integrovaného operačního programu následovně:
1. Podpora poskytovaná projektům v rámci výzvy číslo 1 je podporou malého rozsahu (de
minimis), která se za veřejnou podporu nepovažuje, i když je svým charakterem veřejné
podpoře podobná. Podpora je zaměřena na podnikatelské aktivity, ale nemá dopad na
hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.
2. Cíl podpory u výzvy č. 1, oblasti intervence 3.1 IOP je zajištění udržitelného zaměstnání
znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního
rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb.
3. Z výzvy č. 1 nelze podpořit zemědělské podnikatele, tzn. fyzickou nebo právnickou
osobu, která podniká v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud má subjekt živnostenské oprávnění i na jinou než
zemědělskou činnost, může být podpořen.

4. Z výzvy č. 1 nelze podpořit podnikatelský subjekt, který je z převážně většiny vlastněn
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony
a služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky
nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
V této souvislosti dochází současně k úpravě textu výzvy č. 1 v oblasti intervence 3.1, Služby v oblasti
sociální integrace, aktivita C a související příručky pro žadatele a příjemce následovně:

Text Příručky pro žadatele
a příjemce, kapitola 3.3

bod Příjemce (str. 14)
Typ změny: Odstranění textu

Úprava: odstraněn text
- podnikání v zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů,

