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ČSOB vyhlašuje devátý ročník grantového programu, který je určen na podporu sociálního podnikání. Partnerem a
odborným garantem při realizaci tohoto programu je nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.
O programu
Cílem programu je stabilizace a rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a
odborného poradenství. Program je určen výhradně na podporu fungování 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.
V grantovém programu ČSOB Start !t social vyhlašujeme tzv. minigranty na rychlou pomoc sociálním podnikům.
Celkově podpoříme v programu až 10 sociálních podniků, mezi něž bude rozděleno 500 000 korun.
Přímou finanční podporu mohou sociální podniky investovat dle svých aktuálních potřeb, které podloží relevantními
argumenty v projektové žádosti. Na mzdy lze žádat pouze ve výjimečných případech a jen do výše max. 30 % mzdových
nákladů (nikoliv plná mzda).
Kdo může žádat
- žadatel vyvíjí prokazatelnou podnikatelskou činnost minimálně 2 roky
- žadatel se prokazatelně hlásí na svém webu a v zakládacích dokumentech k principům sociálního podniku
- sociální podniky, které uspěly v předchozím ročníku ČSOB Start !t social (dříve ČSOB Grantového programu
Stabilizace sociálních podniků), se mohou přihlásit nejdříve po dvou letech od získání grantu. Organizace, která
získala grant v roce 2018, může žádat nejdříve v roce 2021.
Důvody vyloučení žádosti
- parametry projektového záměru neodpovídají zaměření programu
- žadatel vyvíjí prokazatelnou podnikatelskou činnost méně než 2 roky
- organizace získá při vyplnění Identifikátoru sociálních podniků červenou barvu na semaforu (týká se jen velkých
grantů)
- sociální podnik byl podpořen ve dvou předchozích letech.
Žadatelé, kteří tyto formální podmínky nesplní, budou vyřazeni.
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Průběh výběrového řízení
Do grantového řízení podávají zájemci žádost prostřednictvím on-line formulářů umístěných na webu P3 – People,
Planet, Profit. Výběr projektů bude probíhat ve dvou kolech. Komise složená ze zástupců ČSOB a P3 – People, Planet,
Profit rozhoduje konsenzuálně.
Podpoříme deset vítězných projektů, které získají finanční podporu ve výši 500 000 korun.
Hodnocení žádostí proběhne bez osobní prezentace.
Harmonogram jarního kola:
• 1. dubna 2021
• 30. dubna 2021
• 31. května 2021

Vyhlášení
Uzávěrka přihlášek do grantového řízení
P3 oznámí výsledky žadatelům

Harmonogram podzimního kola:
• 1. září 2021
• 30. září 2021
• 29. října 2021

Vyhlášení
Uzávěrka přihlášek do grantového řízení
P3 oznámí výsledky žadatelům

Žádosti podávejte nejpozději do 30. dubna 2021 (jarní kolo) a do 30. září 2021 (podzimní kolo) prostřednictvím online formuláře.
Doba realizace projektu
Grantovou podporu lze čerpat max. do konce kalendářního roku, žádost o prodloužení čerpání je možná po předchozí
dohodě s ČSOB a jen ze závažných důvodů.

Smluvní podmínky grantu
S vítěznými sociálními podniky uzavře ČSOB darovací smlouvu. Grant je poskytován v jedné splátce převodem na účet
vítězného podniku, a to do jednoho měsíce od podpisu darovací smlouvy.

Podpořený sociální podnik předkládá ČSOB a.s. závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování vynaložených
nákladů nejpozději do 31. července 2021 (jarní kolo) a do 31. prosince 2021 (podzimní kolo) na emailovou adresu
csr@csob.cz.
Na webu ČSOB budou zveřejněny stručné informace o vítězných projektech sociálních podniků.

Kontakt pro konzultaci projektových záměrů a projektových prezentací
Kontaktní osoba: Gabriela Kurková
Tel. číslo: 776 236 792
E-mail: grant@p-p-p.cz
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.
Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1
www.p-p-p.cz
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