
MAS Charakteristika Strategie MAS_SP Výzvy Kontakt

1 MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/4

1/Mistni-akcni-skupina-Blansky-les-

Netolicko-ops/velikost http://www.mas-netolice.cz/ schváleno

http://www.mas-

netolice.cz/?pripravujeme-vyzvy-a-

nove-stranky-mas,645 388 325 356

2 MAS Blatensko, o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/7

6/Mistni-akcni-skupina-Blatensko-

ops/velikost http://www.blatensko.cz/mas/  strategie ve stadiu schvalování příprava  602 400 140

3 MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/1

20/MAS-BRANA-PISECKA-

zs/velikost http://www.branapisecka.cz// schváleno

http://www.branapisecka.cz/vyzvy-

mas

602 113 600 

724 190 322

4 MAS Česká Kanada o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/1

57/MAS-Ceska-Kanada-ops/velikost http://www.masck.cz/ schváleno

http://www.masck.cz/79-top/256-

vyhlasujeme-prvni-vyzvu-z-

operacniho-programu-

zamestnanost.html 384 351 358

5 MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/4

6/Mistni-akcni-skupina-Hlubocko-

Lisovsko-ops/velikost http://www.mashl.cz/ schváleno příprava 773 644 373

6 MAS Jemnicko o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/5

1/Mistni-akcni-skupina-Jemnicko-

ops/velikost http://www.jemnicko.cz/ schváleno

http://www.jemnicko.cz/page.php?

mx=120_aktuality&ax=326_1--vyzva-

mas-jemnicko-o-p-s-&lx=cz&ft= 606 205 472

7 MAS Krajina srdce, z.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/9

0/MAS-Krajina-srdce-zs/velikost http://www.maskrajinasrdce.cz/ 

schváleno

2.6  - Podpora sociálních podniků: Opatření je zaměřeno na 

podporu všech místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů 

služeb, kteří podnikají nebo hodlají podnikat v režimu sociálního 

podniku. příprava 775 317 001

8 MAS Lužnice, o.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/2

3/MAS-Luznice-zs/velikost

http://www.masluznice.bechynsko.

cz/ schváleno

http://www.masluznice.bechynsko.c

z/vyzvy-mas-luznice/ 774 424 078

9 MAS Pomalší, o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/6

8/Mistni-akcni-skupina-Pomalsi-

ops/velikost http://www.maspomalsi.cz/ 

strategie ve stadiu schvalování

Podporovat malé podnikatele, zavádění sociálních podniků a

spolupráci s Rakouskem příprava 608 353 400

10 MAS Rozkvět zahrady jižních Čech z.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/9

1/MAS-Rozkvet-zs/velikost http://www.masrozkvet.cz/ 

schváleno

http://www.masrozkvet.cz/dotace-

pro-zadatele-2/vyzvy-mas-pro-

zadatele/ 773 187 564
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11 MAS Sdružení Růže

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/7

2/MAS-Sdruzeni-Ruze-zs/velikost http://www.mas.sdruzeniruze.cz/ 

schváleno

Specifický cíl 2.6. Rozvoj sociálního podnikání K řešení nepříznivé 

situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

osob přispívá rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z 

vhodných nástrojů aktivního začleňování, nicméně v území MAS 

Sdružení Růže není zatím plně využit jeho potenciál. Specifickým 

cílem je proto především podpora vzniku nových podnikatelských 

aktivit tak, aby tyto aktivity vytvořily nová pracovní místa pro dané 

cílové skupiny a současně aby byl položen základ pro udržitelnost 

těchto podnikatelských aktivit. Podnikatelské aktivity, které 

budou naplňovat principy sociálního podnikání budou mít sociální, 

environmentální a ekonomický přínos. Zaměstnanci sociální firmy 

budou dostávat za svou práci mzdu, budou se stávat ekonomicky 

soběstačnými a nebudou závislí pouze na finanční podpoře státu. 

Sociální firmy budou nabízet pracovní uplatnění znevýhodněným 

lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a bude 

přispívat ke snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj 

sociálních firem bude prospívat nejen zaměstnancům samotným, 

ale ve svém důsledku celému území MAS Sdružení Růže. http://www.mas.sdruzeniruze.cz/ 724 643 050

12 MAS STRAKONICKO, z.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/5

4/MAS-Strakonicko-zs/velikost http://www.strakonicko.net/ 

proces schvalování

OPATŘENÍ: B.3.2 Podpora sociálního podnikání Opatření IROP 9 

STRUČNÝ POPIS: Sociální podnikání je v území MAS Strakonicko 

zcela novou příležitostí k zaměstnávání znevýhodněných skupin 

obyvatel na trhu práce. Je to v podstatě ekonomický nástroj pro 

provádění sociálně prospěšné činnosti. Sociální podniky na trhu 

práce v území MAS chybí, a proto je toto opatření zaměřeno na 

podporu jejich zřízení a vybavení nebo na rozšíření stávajících 

podniků, rozšiřujících své podnikání o další činnosti, realizované 

formou sociálního podnikání. Sociální podnikání je zvláště vhodné 

pro místní drobné výrobce a místní poskytovatele služeb, zvláště 

ty se zaměřením na využívání místních zdrojů nebo na 

environmentální problémy, které je potřeba v regionu řešit. 

Opatření má motivovat podnikatele, aby se tam, kde je to možné 

a vhodné, rozhodli při zakládání nových podniků nebo rozšiřování 

činností stávajících pro sociální podnikání příprava 606 349 724

13 MAS Střední Povltaví

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/1

35/Mistni-akcni-skupina-Stredni-

Povltavi-z-s/velikost http://www.masstrednipovltavi.cz/ schváleno http://www.masstrednipovltavi.cz/strategie-komunitn-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-st-edni-povltavi-2014-2020/ds-1089 727 896 290

14 MAS Šumavsko z.s. 

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/8

7/MAS-Sumavsko-zs/velikost http://www.chanceinnature.cz/

schváleno

5.1.1.2 Vznik podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání http://www.massumavsko.cz/ 774 210 023
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15 MAS Třeboňsko, o.p.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/7

9/Mistni-akcni-skupina-Trebonsko-

ops/velikost http://www.mas-trebonsko.cz/ schváleno

http://www.mas-

trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/ 384 385 690

16 MAS Vltava,o.s.

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/3

7/MAS-VLTAVA-zs/velikost http://www.vltavotynsko.cz/ 

schváleno

Opatření 2.11 Zvyšování zaměstnanosti Záměrem opatření je 

podpora a preventivní opatření pro rizikové osoby, podpora 

inovativních postupů a projektů a jejich ověřování v praxi (Šance 

na zaměstnání 55+, projekty zaměřené na částečné a skládané 

úvazky, sociální podnikání, uplatnitelnost absolventů, podpora 

soukromých a firemních školek jako alternativních předškolních 

zařízení), spolupráce s místně příslušným úřadem práce v oblasti 

aktivní politiky zaměstnanosti, víceodvětvová spolupráce v oblasti 

rekvalifikací, vzdělávací a informační akce včetně poradenství.

http://www.vltavotynsko.cz/strategi

cky-plan-leader-2007-

2013/strategicky-plan-leader-spl/ 774 709 120

17 MAS VODŇANSKÁ RYBA

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/1

48/MAS-Vodnanska-ryba-

zs/velikost http://www.vodnanskaryba.eu/ 

schváleno

Fiche 3: Sociální podnikání Vazba na specifické cíle IROP Prioritní 

osa 4, Tematický cíl 9d SC 2.2 Sociální podnikání Vazba na CLLD 

Prioritní oblast 2 Venkov a jeho lidé SC 1 Podpora malého a 

středního podnikání Opatření 1l) Výstavba, rekonstrukce, rozšíření 

a vybavení sociálních podniků Opatření 1 m) Marketing ,Fiche 3: 

Sociální podnikání

IP 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje

SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a

sociálního začleňování ve venkovských oblastech

sociálních podniků http://www.vodnanskaryba.eu/mas 602 373 536
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