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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
 

w ramach projektu pn.:  

„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
w regionie stargardzkim” 

nr umowy: UDA- PO KL.07.02.02-32-002/12-00, 

 

 

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 

 

 

 

 

przez firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Janosika 8, 

w partnerstwie z 

 

Fundacją Pod Aniołem 

z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 

Gminą Pyrzyce/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach 

z siedzibą w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 

AKTYWA PLUS Emilia Kowalska 

z siedzibą w Szczecinie ul. Bolesława Śmiałego 39/2 
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Lista skrótów i pojęć używanych w niniejszym dokumencie: 

 

Biuro Projektu – siedziba Projektodawcy w Szczecinie: ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin; 

Dzień przystąpienia do projektu - dzień podpisania przez Uczestnika/Uczestniczki projektu Deklaracji 
uczestnictwa w projekcie;  

Ekonomia społeczna - sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele 
społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także 
przedsiębiorczość społeczna; 

Formularze aplikacyjne – formularz rekrutacyjny osoby fizycznej i instytucji (jeśli dotyczy) wraz z 
oświadczeniami i załącznikami; 

Godzina szkoleniowa – 1 godzina dydaktyczna, tj. 45 minut; 

Godzina doradcza – 1 godzina dydaktyczna, tj. 45 minut; 

Kandydat/ka na Uczestnika Projektu – osoba fizyczna, która złożyła formularz zgłoszeniowy do 
Projektu wraz z załącznikami; 

Instytucje rynku pracy – do których zaliczamy: 

a. publiczne służby zatrudnienia - organy zatrudnienia wraz z  
 powiatowe urzędy pracy 
 wojewódzkie urzędy pracy  
 urzędy wojewódzkie,  

realizującymi zadania określone ustawą; 
b. ochotnicze hufce pracy - państwowe jednostki wyspecjalizowane w działaniach na rzecz 

młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz 
bezrobotnych do 25 roku życia; 

c. agencje zatrudnienia - niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie 
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, 
poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej; 

d. instytucje szkoleniowe - publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie 
odrębnych przepisów edukację pozaszkolną; 

e. instytucje dialogu społecznego na rynku pracy - organizacje i instytucje zajmujące się 
problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych 
oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia  OHP; 

Instytucje pomocy i integracji społecznej – do których zaliczamy: 

a. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,  

b. organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej,  

c. zakłady aktywności zawodowej,  

d. warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i 

integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej) 

NGO - organizacja pozarządowa/ organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich 
organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca 
dla osiągnięcia zysku; 

Organizacja pozarządowa – zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873) to organizacje: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo
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a. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych,  

b. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na 
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem: 

a. partii politycznych, 

b. samorządów zawodowych, 

c. fundacji utworzonych przez partie polityczną, 

d. klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, 

oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.): 

a. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

b. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

c. spółdzielnie socjalne, 

d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które: 

– nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników; 

OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dobrzanach, ul. Staszica 56, tel.: 91 443 
6140, fax.:  91 443 61 81, e-mail: owes@4c.szczecin.pl; 

OWSS – Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej z siedzibą w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-200 
Pyrzyce, tel.: 91 443 6150, e-mail: owss@4c.szczecin.pl; 

Partner 1  - Fundacja Pod Aniołem, ul. Zacisze 1b/4, 73-130 Dobrzany; 

Partner 2 – Gminą Pyrzyce/Ośrodek Pomocy Społecznej, , Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce; 

Partner 3 - AKTYWA PLUS Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 71-220 Szczecin; 

Partnerzy społeczno-gospodarczy - w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), to: organizacje 
pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, 
organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 
października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049); 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) – spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 
organizacje pozarządowe (stowarzyszenie, fundacja), oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873), Centra 
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Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej.  

- podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 
U. 2003, Nr 96, poz. 873) to:  

1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3. spółdzielnie socjalne; 

Pomoc de minimis - pomoc udzielaną przedsiębiorcom, w tym przypadku podmiotom ekonomii 
społecznej, na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 
99), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 
1598 z późn. zm.), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006), Rozporządzenie 
Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008), Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 312), Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i 
pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 34 poz. 174) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji 
o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 
świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). 

Projekt – projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” realizowany w 
ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2; 

Projektodawca (Lider)– 4C Centrum Ekonomi Społecznej Krzysztof Musiatowicz, z siedzibą w 
Szczecinie ul. Janosika 8, zwany również Beneficjentem; 

Przedsiębiorstwo społeczne - przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie 
społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu 
maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. Kryteria (EMES), 
którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. 

a. Kryteria ekonomiczne: 
- prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty 
ekonomiczne; 
- niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; 
- ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 
- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. 

b. Kryteria społeczne: 
- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; 
- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 
- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; 
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- możliwie wspólnotowy charakter działania; 
- ograniczona dystrybucja zysków. 

Rada Partnerów – organ wspierający w zakresie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących 
projektu składający się z przedstawicieli Lidera i Partnerów Projektu; 

Realizatorzy Projektu – firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, Fundacja Pod 
Aniołem, ul. Zacisze 1b/4, 73-130 Dobrzany, Gminą Pyrzyce/Ośrodek Pomocy Społecznej, , Pl. 
Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, AKTYWA PLUS Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 71-220 
Szczecin; 

Region stargardzki – powiat stargardzki, choszczeński, pyrzycki, gryfiński, myśliborski województwa 
zachodniopomorskiego; 

Strona internetowa  projektu  (strona WWW) – strona, na której będą umieszczane informacje 
dotyczące projektu: www.owes.4c.szczecin.pl;   

Uczestnik/czka Projektu – osoba fizyczna, która podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie, 
zwana/y również Beneficjentem pomocy; 

Wykonawca projektu – podmiot świadczący usługi w ramach niniejszego projektu; 

 

http://www.owes.4c.szczecin.pl/
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady naboru (rekrutacji) i uczestnictwa w ramach projektu „OŚRODEK 
WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim” realizowanego przez firmę 4C 
Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz w partnerstwie z Fundacją Pod Aniołem z 
siedzibą w Dobrzanach, Gminą Pyrzyce/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach, AKTYWA 
PLUS Emilia Kowalska, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet 
VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
UDA.POKL.07.02.02-32-002/12-00. 

2. Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2012 r. do 30.06.2015 r.  
3. Celem głównym projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, który udzieli adekwatnego do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej wsparcia dla 
400 osób z podmiotów ekonomii społecznej oraz 50 podmiotów ekonomii społecznej oraz 
doprowadzi do powstania 8 podmiotów ekonomii społecznej oraz 3 partnerstw lokalnych w 
regionie stargardzkim w terminie do 30.06.2015 r. 

4. Formy oferowanego wsparcia: 

a. działalność informacyjno – animacyjna, 

b. usługi dla potencjalnych założycieli PES i PES nie prowadzących działalności gospodarczej, 

c. usługi dla PES prowadzących działalność gospodarczą 

d. warsztaty partnerskie i promocja ekonomii społecznej 

e. wparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej: 

5. Projekt realizowany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opracowanym w oparciu o zasady i 
wytyczne obowiązujące realizatorów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej może zostać 
udzielona pomoc de minimis. 

7. Wszelkich informacji nt. rekrutacji i przyjmowania formularzy zgłoszeniowych Uczestników do 
Projektu można uzyskać w: 
a. Biurze Projektu, które znajduje się w siedzibie Projektodawcy w Szczecinie przy ul. Janosika 

8, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00,tel.: 91 881 2176, fax: 
91 881 2486, e-mail: ces@4c.szczecin.pl 

b. Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Staszica 56, 
czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00, tel.: 91 443 6140,  fax.: 
91 443 6181, e-mail: owes@4c.szczecin.pl,  

c. Ośrodku Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej z siedzibą w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-200 
Pyrzyce, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00, tel.: 91 443 6150, 
e-mail: owss@4c.szczecin.pl.  

8. Dodatkowo zgłoszenia do projektu będą przyjmować Animatorzy, Pracownicy ds. informacji, w 
trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. 

 

  

mailto:ces@4c.szczecin.pl
mailto:owes@4c.szczecin.pl
mailto:owss@4c.szczecin.pl
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§ 2 

Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek projektu 

 

1. Realizatorzy Projektu przeprowadzą rekrutację do projektu, zapewniając otwarty nabór 
Uczestników/Uczestniczek gwarantując bezstronność i przejrzystość procesu rekrutacyjnego. 

2. Rekrutacja Uczestników do działań, o których mowa w § 1, pkt. 4 a – d, będzie miała charakter 
otwarty i ciągły i będzie związana z akcją informacyjno – rekrutacyjną prowadzoną przez 
Pracowników ds. informacji oraz Animatorów. 

3. Rekrutacja Uczestników do działań o których mowa w § 1, pkt. 4 e, będzie miała charakter 
zamknięty, tzn. będzie prowadzona jedynie w wyznaczonym terminie tj. od IX do XII 2013 r. 

4. Szczegółowe zasady rekrutacji Uczestników, o którym mowa w pkt. 3 zostaną określone w 
Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 
spółdzielni socjalnej. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rekrutacji, o której mowa w § 3 w 
sytuacji, gdy Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej nie uzyska akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie przed dniem 1 września 2013 r. oraz przedłużenia terminu rekrutacji do czasu 
zakwalifikowania niezbędnej grupy Kandydatów/Kandydatek na Uczestników Projektu. Wszelkie 
informacje na ten temat będą ogłaszane na stronie internetowej projektu. 

6. Za organizację procesu rekrutacji w ramach Projektu odpowiedzialni są Pracownicy ds. 
informacji, Animatorzy/Animatorki, Koordynatorzy zadań partnerów. 

7. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE osoba fizyczna, która spełnia 
poniższe kryteria kwalifikowalności: 

a. jest osobą w wieku aktywności zawodowej tj. w przypadku kobiet 18-60 lat, w przypadku 
mężczyzn 18-64 lat, 

b. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – miejsce, w którym osoba fizyczna 
przebywa z zamiarem stałego pobytu) obszar regionu stargardzkiego, 

c. jest członkiem PES mającego swoja siedzibę na terenie regionu stargardzkiego lub osobą 
zainteresowaną utworzeniem PES z siedzibą na terenie obszaru regionu stargardzkiego, 
i/lub jest pracownikiem instytucji rynku pracy, pomocy i integracji publicznej, jednostek 
samorządu terytorialnego, 

d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
8. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny: 

a. zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w projekcie poprzez złożenie Formularza 
rekrutacyjnego 

b. pomyślnie przejść procedurę przebiegu rekrutacji. 
9. Procedura przebiegu rekrutacji: 

a. akcja informacyjno-promocyjna prowadzona przez Pracowników ds. informacji, 
b. wstępny formularz kontaktu osoby/instytucji (załącznik nr 1), złożony w biurze OWES, 

OWSS za pośrednictwem e-mail, fax., osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
c. nawiązanie kontaktu przez Pracownika ds. informacji. 
d. złożenie formularza zgłoszeniowego osoby fizycznej (załącznik nr 2) i instytucji/organizacji, 

jeśli dotyczy (załącznik nr 3). 
e. weryfikacja formularzy. 
f. kontakt Animatora i opracowanie ścieżki wsparcia (strategii działania), w sposób 

umożliwiający śledzenie wsparcia udzielonego osobie/instytucji w okresie trwania całego 
Projektu. 
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10. Formularze aplikacyjne składane są przez każdego Kandydata/Kandydatkę na Uczestnika Projektu 
osobno. W przypadku zgłoszenia organizacji reprezentowanej przez osoby fizyczne należy złożyć 
również formularz zgłoszeniowy instytucji/organizacji. 

11. Formularze aplikacyjne można pobrać ze strony internetowej Projektu, otrzymać w trakcie 
spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, w OWES, OWSS oraz w Biurze Projektu. Pomoc w 
wypełnianiu formularza rekrutacyjnego jest udzielana przez Pracowników ds. informacji i 
Animatorów. 

12. Wszystkie pola formularzy aplikacyjnych muszą być wypełnione czytelnie. Formularz musi być 
podpisany w wyznaczonych miejscach.  

13. Wypełniając formularz Kandydaci/Kandydatki na uczestnika podpisują oświadczenie o 
zapoznaniu się z zapisami niniejszego dokumentu oraz oświadczenie o tym iż 
Kandydaci/Kandydatki na Uczestników Projektu zostali poinformowani o przyjętych kryteriach 
kwalifikacji do udziału w projekcie 

14. Formularze aplikacyjne, tj. formularz rekrutacyjny osoby fizycznej i instytucji oraz załączniki 
(oświadczenia) można składać e-mailem, faxem, osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze 
OWES, OWSS lub Biurze Projektu 

 
§ 3 

Kryteria oceny 
 

1. Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności i kompletności złożonych 
formularzy aplikacyjnych oraz spełnieniu przez Kandydata/Kandydatkę na Uczestnika Projektu 
kryteriów formalnych zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia (1 – 0). Weryfikowane będą 
następujące kryteria formalne:  

b. formularz został złożony na obowiązującym wzorze; 
c. formularz jest podpisany we wskazanych miejscach (co jest jednoznaczne z akceptacją 

wskazanych oświadczeń); 
d. wszystkie punkty formularza są wypełnione; 
e. uczestnik spełnia kryteria kwalifikowalności wymienione w § 2 pkt. 7 niniejszego Regulaminu. 

2. Ocenie merytorycznej będą podlegać jedynie formularze aplikacyjne poprawne pod względem 
spełniania kryteriów formalnych oraz kwalifikowalności. 

3. Ocena merytoryczna będzie dokonywana w oparciu o następujące kryteria: 
a. osoba zainteresowana utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej – 20 pkt. 
b. chęć poszerzenia wiedzy z zakresu założenia i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej – 

10 pkt. 
c. planowane zwiększenie zatrudnienia w PES – 30 pkt. 

4. Za weryfikację formularzy aplikacyjnych odpowiedzialni są Pracownicy ds. informacji. 
5. W pierwszej kolejności do wsparcia w ramach Projektu, o którym mowa w § 1, pkt. 4, ust. a-d, 

będą kwalifikowane osoby spełniające kryteria merytoryczne. 
6. O wynikach procedury rekrutacyjnej, Kandydaci na Uczestników Projektu zostaną 

poinformowani w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście, 
e-mailem, faxem, lub za pośrednictwem poczty. 

7. Realizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy przyjęcia do projektu w przypadku 
wyczerpania środków na realizację usług szkoleniowo-doradczych. 
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§ 4 
Procedury odwoławcze 

 
1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku Kandydatom/kom przysługuje 

prawo do odwołania się od wyników oceny merytorycznej do Kierownika Merytorycznego 
OWES, który będzie miał obowiązek rozpatrzyć je w ciągu 3 dni roboczych. 

2. Odwołanie musi mieć charakter pisemny i musi zawierać: 

 podstawowe dane kandydata/ki z uwzględnieniem danych korespondencyjnych, nr telefonu 
kontaktowego, numeru PESEL, 

 założenia odwołania, 

 szczegółowe uzasadnienie odwołania (minimum 1000 znaków). 
3. O wynikach powtórnej oceny Kandydaci/Kandydatki, którzy złożyli odwołania zostaną 

poinformowani w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faxem, 
w ciągu 5 dni roboczych. 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie, obowiązki Uczestnika i Realizatorów Projektu 

 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (Beneficjent pomocy) może zostać osoba, która przeszła z 
wynikiem pozytywnym procedurę rekrutacyjną. 

2. Uczestnik/Uczestniczka (Beneficjentem pomocy) ma obowiązek do: 
a. aktywnego uczestnictwa w ramach przewidzianej indywidualnej ścieżki: animacja, szkolenia, 

doradztwo; 
b. uczestniczenia w szkoleniach oraz spotkaniach doradczych i animacyjnych zaplanowanych w 

ramach opracowanej strategii działania (wsparcia dla osoby/organizacji). 
c. usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu, spotkaniach doradczych i animacyjnych 

zaplanowanych w ramach opracowanej strategii działania, brak przestrzegania tych zasad 
spowoduje skreślenie z listy uczestników; 

d. potwierdzania udziału w szkoleniach i spotkaniach doradczych i animacyjnych na liście 
obecności; 

e. wypełnianie ankiet i arkuszy ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu oraz udzielania 
niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; 

f. współpracy w zakresie prawidłowej realizacji Projektu; 
g. informowania w formie pisemnej Biura Projektu, OWES i/lub OWSS o każdorazowej zmianie 

danych teleadresowych i personalnych,; 
3. Do obowiązków Realizatorów należy: 

a. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do realizacji szkoleń, dostosowanej do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową; 

b. zapewnienie wykwalifikowanej kadry; 
c. zapewnienie materiałów dydaktycznych; 
d. realizacja usług, szkoleń, spotkań animacyjnych i doradztwa zgodnie z założeniami projektu; 
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§ 6 
Zakres wsparcia udzielnego w ramach projektu 

 
W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia: 

1. Działalność informacyjno-animacyjna OWES i OWSS, udzielana w terminie od I 2013 do VI 2015 r.,  
w formie:  

a. opracowanie strategii działania  

b. coaching,  

c. planowanie usług,  

d. animacja środowisk lokalnych,  

e. usługi i spotkania informacyjne,  

f.  mentoring dla osób, grup i PES  

2. Usługi OWES dla potencjalnych założycieli PES i PES nie prowadzących działalności gospodarczej , 
udzielane na podstawie opracowanej strategii działania i zgłaszanego zapotrzebowania na 
poszczególne formy wsparcia, w terminie od I 2013 do VI 2015 r., w formie: 

a. usług doradczych, w zakresie zgłaszanym przez PES, m.in.: zakładanie PES, tworzenie 
biznesplanu, plan założenia i działalności PES, marketing, księgowość, 

b. szkoleń z zakresu założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES m.in.: zakładanie 
PES, tworzenie biznesplanu, plan założenia i działalności PES, marketing, księgowość,  

3. Usługi OWES dla PES prowadzących działalność gospodarczą, udzielane na podstawie opracowanej 
strategii działania i zgłaszanego zapotrzebowania na poszczególne formy wsparcia, w terminie od I 
2013 do VI 2015 r., w formie: 

a. usług w szczególności księgowych, marketingowych i prawnych, 
b. usług doradczych, w zakresie zgłaszanym przez PES, m.in.: spółdzielczość socjalna, marketing, 

pozyskiwanie klienta i rynków zbytu, księgowość, równość szans KiM, elastyczne formy 
zatrudnienia, aspekty prawne prowadzenia działalności, doradztwa biznesowego, m.in. w 
zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansów., w szczególności  w postaci 
preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach Działania 1.4 POKL 

c. szkolenia m.in.: spółdzielczość socjalna, marketing, pozyskiwanie klienta i rynków zbytu, 
księgowość, równość szans KiM, elastyczne formy zatrudnienia, aspekty prawne prowadzenia 
działalności, doradztwa biznesowego, m.in. w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych 
źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój 
działalności, udzielanych w ramach Działania 1.4 POKL  

4. Rozwój partnerstwa i promocja ekonomii społecznej, prowadzone w formie warsztatów 
partnerskich i spotkań mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami samorządu 
lokalnego, rynku pracy i pomocy społecznej, NGO, PES, prowadzone w terminie od I 2013 do VI 
2015 r. 

5. Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, w okresie od IX 2013 do VI 2015, określone w 
Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 
spółdzielni socjalnej, obejmujące: 

a. szkolenia z zakresu: spółdzielczości, marketingu, pozyskiwania klienta i rynków zbytu, 
księgowości, równości szans kobiet i mężczyzn, elastycznych form zatrudnienia,  
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b. doradztwo podstawowe z zakresu: tworzenia biznesplanu, przygotowania wniosku o 
przyznanie dotacji, planu założenia i działalności  spółdzielni socjalnej,  

c. wsparcie finansowe podstawowe, wysokości do 20 tys./na członka spółdzielni socjalnej,  

d. wsparcie pomostowe podstawowe, w wysokości do 1 500,00 zł/ na osobę – członka 
spółdzielni socjalnej, przez okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności w formie 
spółdzielni socjalnej,  

e. wsparcie pomostowe przedłużone, w wysokości do 1 500,00 zł/ na osobę – członka 
spółdzielni socjalnej, w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności w formie 
spółdzielni socjalnej,  

f. usługi doradztwa specjalistycznego z m.in.: z zakresu pozyskiwania nowych rynków zbytu, 
marketingu, prawa, rozszerzenia działalności, zarządzania zespołem i działań naprawczych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie naboru 
Uczestników Projektu. 

2. Wszelkie istotne będą ogłaszane na stronie internetowej Projektu, Projektodawcy oraz 
Realizatorów Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


