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Model BEC - základní charakteristiky
Model BEC
� BEC = Business and Employment Co-operative.
� Inovativní metoda podpory sebezaměstnávání osob a vzniku nových podnikatelských aktivit určená pro
osoby ohrožené na trhu práce.
� Metoda BEC:
o Stejně jako jiné systémy podpory podnikání, umožňuje CS experimentovat s podnikatelským nápadem, ale zároveň jim poskytuje jistotu zabezpečeného příjmu.
o Poskytuje bezpečné prostředí s podporou skupiny lidí, kteří se potýkají se stejnými problémy a chtějí spojit své nadšení a zkušenosti.

• V rámci vytvořeného vzájemně se podporujícího prostředí dochází k rozvoji jejich podnikatelských aktivit.

FÁZE PODPORY PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV - BEC 1

Vzdělávání
„Zaměstnání“
Podnikání – „sebezaměstnání“

Vzdělávání:
� základy podnikání,
� teoretická příprava s praktickými průzkumy
trhu - od podnikatelského nápadu k
podnikatelskému plánu,
� individuální a skupinové poradenství.
„Zaměstnání“:
� experimentování s podnikatelským plánem v reálném tržním prostředí pod záštitou BEC družstva,
� fixní mzda - výhoda pro CS: zajištění stabilních přı́jmů formou zaměstnání na období 6 - 12 měsı́ců,
� BEC družstvo zajišťuje účetní, právní a další doplňkové služby,
� koučink a mentoring po celou dobu.
Podnikání - „sebezaměstnání“:
� participativní rozhodování,
� člen BEC, pokračování v zaměstnaneckém
poměru pod hlavičkou BEC družstva nebo samostatné podnikání.

Koncept BEC družstva
� BEC družstva = podnikatelský subjekt, který plní ekonomické cíle (výroba či prodej zboží a/nebo služeb) a sociální cíle,
� má důležitý význam v místních podmínkách - vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce,
� kolektivní rozměr fungování, participativní management, zapojování do rozhodovacích procesů,
� smyslem je využití znalostí a dovedností místních obyvatel,
� využívá nápady dlouhodobě nezaměstnaných, kteří chtějí změnit vlastní situaci, a postupnými kroky -
způsoby práce dosahuje pozitivních efektů - zlepšující či řešící jejich potřeby uplatnit se na trhu práce.



Sociální inovace v rámci OPZ

BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje:

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 

Doba realizace:

� 1.9.2016 - 31.8.2018 (24 měsíců)



Cíle projektu:
Hlavní cíl:

• Zavedení modelu BEC = 
Podnikatelsko - zaměstnaneckých 
družstev pro nezaměstnané jako 
nástroje APZ (ve spolupráci s krajskými 
a kontaktními pobočkami ÚP) s 
potenciálem systémové změny na 
zvýšení její efektivity a jako nástroje 
lokálního rozvoje (ve spolupráci s MAS 
a regionálními klíčovými stakeholdery). 

• Vytvoření předpokladů pro 
udržitelnost modelu a jeho upscaling
díky zapojení do lokálních 
rozvojových strategií a 
systémovému využití nástrojů APZ. 

Specifické cíle:

Pilotní ověření BEC2:

• 90 zájemců o účast v projektu

• 81 absolventů vzdělávacího kurzu – Základy podnikání

• 40 účastníků získá mzdový příspěvek na dobu 6-12 
měsíců k testování podnikání (13.400 Kč)

• 2 stávající (BEC družstvo a Úsilí) + 3 nová BEC družstva

• 1 platforma pro upscaling BEC2

Specifické cíle inovace BEC2:

• Zvýšení rozsahu (scaling out) formou diverzifikace 
finačních zdrojů (vlastní 10-15% - obrat od 
účastníků), využitím dostupných zdrojů APZ ÚP 
(zvolená rekvalifikace, SÚPM SVČ, apod.) a dalších 
nástrojů (např. CLLD a dalších nástrojů lokálního 
rozvoje)



Pilotní ověření BEC2 v OLK, MSK a PAK/HKK na 
různých úrovních místního rozvoje

Termín: 01/2017 – 06/2018 (18 měsíců)
Účel:
Pilotně ověřit BEC2:

� Vytvoření infrastruktury BEC2 
(01-02/2017)

� Oslovení CS v OLK, MSK, PAK/HKK 
(01 - 02/17)

� Vzdělávání CS (03 - 07/17)
� Individuální a skupinové 

poradenství CS (03/2017 - 06/18)
� Testování podnikání na 6-12 měsíců 

(07/17 - 06/18)
� Vlastní nezávislé 

podnikání/sebezaměstnání
(01/18 - do konce projektu)

Spolupráce na realizaci: 

� OLOMOUCKÝ KRAJ (OLK): MAS Moravská brána (partner 
s finančním příspěvkem) + Hranická rozvojová agentura 
(klíčový stakeholder) + Krajská pobočka ÚP ČR 
v Olomouci (klíčový stakeholder)

� PARDUBICKÝ KRAJ (PAK) / KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
(HKK):

� Regional Development Agency (partner s finančním 
příspěvkem) + Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích + 
Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí (klíčový stakeholder)

� MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (MSK):

� Klastr sociálních inovací a sociálního podnikání SINEC 
(partner s finančním příspěvkem) + Krajská pobočka ÚP 
ČR v Ostravě (klíčový stakeholder)



Pilotní ověření BEC2 v OLK, MSK a PAK/HKK 
Metody realizace

� Krajské pobočky a kontaktní pracoviště ÚP budou zapojeny zejména ve fázi oslovení a výběru cílové skupiny 
v jednotlivých krajích. 

1. Oslovení CS v OLK, MRSK a PAK/HKK (01 - 02/17) 

Informační nástroje k oslovení CS:
� speciální sekce/záložka na stávajících webových 

stránkách žadatele a partnerů, 
� FCB stránky projektu a FCB skupiny ve třech krajích, 
� plakáty a letáky, tiskové zprávy, informační bannery.

Informační kanály k oslovení CS:
� Krajské pobočky a kontaktní pracoviště ÚP,
� Informační kanály partnerů a klíčových stakeholderů

v daném kraji (e-mailové rozesílky, kulaté stoly, 
workshopy, vývěsky apod.),

� Informační kanály Krajského úřadu a obecních úřadů,
� Místní a regionální tisk,
� Reklama na FCB zacílená na konkrétní regiony, apod. 

Proběhnou následující aktivity:
� úvodní informační setkání pro CS



Pilotní ověření BEC2 v OLK, MSK a PAK/HKK  
Metody realizace

2. Vzdělávání CS (03 - 07/17) 

3 vzdělávací kurzy pro začínající podnikatele - OLK, 
MSK a PAK/HKK:

� min. 160 hod/kurz

� výstup - reálný podnikatelských plán

� vzdělávací kurz obsah: 
� teoretická - především legislativa a účetnictví, 

podnikatelský plán „KROK ZA KROKEM“,
� vlastní tvorba podnikatelského plánu,
� plnění zadaných domácích úkolů a pracovních 

cvičení,
� průběžné konzultace sestavovaných 

podnikatelských plánů.

3. Individuální a skupinové poradenství CS 
(03/17 - do konce projektu)

Témata konzultací budou vycházet z konkrétních potřeb 
účastníků:

� oblast rozjezdu podnikání (marketing, právo, 
účetnictví, apod.),

� zpětná vazba ze strany odborného týmu BEC 
družstev (hlavně ekonomická udržitelnost),

� uplatnění se na trhu práce - hledání zaměstnání.

Základní principy poskytování poradenství:
� nárok všichni účastníci projektu
� pravidelné (1 x měsíčně).
� formou individuálních i skupinových konzultací.
� poskytovat je budou regionální odborní 

pracovníci, externí odborní konzultanti a lektoři 
ve spolupráci s metodikem.



Pilotní ověření BEC2 v OLK, MSK a PAK/HKK  
Metody realizace

4. Testování podnikání účastníků projektu na 
6-12 měsíců (07/17 - 06/18)
� 40 vybraných vstoupí do BEC - na období 6-

12 měsíců 
� Popis CS pro vytvořené nové pracovní místo:

� je zájemce o zaměstnání, uchazeč o 
zaměstnání nebo neaktivní osoba,

� je úspěšný absolvent vzdělávacího kurzu 
Základy podnikání,

� má zájem o zapojení do BEC,
� má vytvořený a obhájený vlastní 

podnikatelský záměr před realizačním a 
lektorským týmem,

� získá garanci min. 0,5 úvazku na 6-12 
měsíců u BEC družstev, 

� má nárok na 13.400 Kč/měs. 
superhrubé mzdy,

� bude smluvně vázán, bude za ně placeno 
sociální a zdravotní pojištění.

5. Vlastní nezávislé podnikání/sebezaměstnání
účastníků projektu (01/18 - do konce projektu)

� Po skončení hrazení mzdových prostředků přímá 
podpora končí. 

� Každý podpořený účastník si musí zajistit svoji 
budoucnost i po skončení podpory 
prostřednictvím:
� výkonu zaměstnaneckých aktivit jako 

členů/zaměstnanců BEC družstev, 
� rozvoje jejich podnikání - vlastního SVČ, 
� uplatněním na trhu práce v případě rozhodnutí o 

nepokračování v podnikání.

� Může využívat poradenských služeb (účetní, 
ekonomické a další specifické poradenství) 



Kontakty:

Centrum pro komunitní práci Severní Morava – hlavní partner projektu

Sídlo: V Zátiší 810/1, 702 00 Ostrava - Mariánské hory
Kontaktní adresa: M. R. Štefánika 1 787 01 Šumperk

Partner projektu Regional Development Agency
Panská 1492
Rychnov nad Kněžnou  516 01

E-mail: sumperk@cpkp.cz 
Tel.: +420 777 793 714

www.cpkp.cz
E-mail: marketa.nycova@rda-rk.cz

Tel: +420 722 925 272
www.rda-rk.cz
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