
   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

 realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej / Fundację Centrum Europy Lokalnej / Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  

w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z UMWŚ 

Siedziba ŚOWES: ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój; tel. 41 378-70-09; www.sowes.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUG ANIMACYJNO-INKUBACYJNYCH  
W PROJEKCIE „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 
Oś priorytetowa:  9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Działanie: 9.3 wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu  
 do zatrudnienia  
Poddziałanie:  9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

 
 

Projekt realizowany w partnerstwie:  
Caritas Diecezji Kieleckiej - Lider 

Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach - Partner 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum - Partner 

 
 

 
FORMY WSPARCIA 

§ 1  
Spotkania animacyjno-inkubacyjne 

 
1. ŚOWES inicjuje działania animacyjne lub odpowiada na potrzeby zgłaszane przez poszczególne osoby, 

grupy, podmioty działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (zgłoszenia przyjmowane są za 
pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz bezpośrednio przez kadrę ŚOWES). 
Zgłoszenia prowadzone w sposób ciągły. 

2. Celem spotkań animacyjno-inkubacyjnych jest diagnozowanie potencjału środowisk lokalnych, 
wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów inicjujących i wspierających powstawanie grup 
zamierzających rozpocząć działalność jako PES.   

3. W wydarzeniu mogą wziąć udział podmioty i osoby, o których mowa w §3 ust. 2-5 Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie.    

4. Zorganizowane zostaną 72 spotkania. W każdym spotkaniu planuje się udział średnio 20 osób.  

5. Informacje o miejscach i terminach spotkań zostaną zamieszczone na stronie www.sowes.pl i na profilu 
ŚOWES na portalu społecznościowym Facebook. Informacje na temat planowanych spotkań będą także 
dostępne we wszystkich biurach projektu. 

6. Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w dwóch spotkaniach. (powtarzalność uczestników na 
poziomie 50%) 

http://www.sowes.pl/
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7. Osoba zainteresowana uczestnictwem w wydarzeniu zgłasza swój akces ustnie (osobiście lub przez 
telefon) lub pisemnie (poprzez e-mail) w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które nie brały 
udziału w poprzednich spotkaniach. Następnie pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Podmioty  
i osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu tworzą listę rezerwową.   

9. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz wypełnienia innych 
dokumentów wskazanych przez Organizatora. 

10. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymuje wsparcie w postaci cateringu oraz materiałów (teczka, notes, 
długopis, smycz i ulotki) 

§ 2 
Radiowe debaty publiczne 

 
1. Celem wydarzenia jest zachęcenie nowych PES / osób / instytucji do angażowania się w różne formy 

działalności PES/PS oraz animowanie dyskusji na temat ekonomii społecznej wśród społeczności 
subregionu.  

2. W wydarzeniu mogą wziąć udział podmioty i osoby, o których mowa w §3 ust. 2-5 Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie.       

3. Zorganizowanych zostanie 6 wydarzeń. W każdym wydarzeniu planuje się udział minimum 40 osób.  

4. Informacje o miejscach i terminach wydarzenia zostaną zamieszczone na stronie www.sowes.pl  
i na profilu ŚOWES na portalu społecznościowym Facebook. Informacje na temat planowanych debat 
będą także dostępne we wszystkich biurach projektu. 

5. Jedna osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie edycji wydarzenia. 

6. Osoba zainteresowana uczestnictwem w wydarzeniu zgłasza swój akces ustnie (osobiście lub przez 
telefon) lub pisemnie (poprzez e-mail) w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które nie brały 
udziału w poprzednich edycjach wydarzenia. Następnie pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. 
Podmioty i osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w debacie tworzą listę rezerwową.   

8. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz wypełnienia innych 
dokumentów wskazanych przez Organizatora. 

9. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymuje wsparcie w postaci cateringu. 

 

§ 3 
Wizyty studyjne 

 
1. Celem wizyt studyjnych jest prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, 

motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania PES, a także rozwijanie 
ekonomii społecznej w subregionie.   

http://www.sowes.pl/
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2. W wydarzeniu mogą wziąć udział podmioty i osoby, o których mowa w §3 ust. 2-5 Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie, przy jednoczesnym spełnieniu następujących kryteriów:  

- korzystanie z innych usług ŚOWES, w tym innym form działań animacyjno-inkubacyjnych (0-3 pkt) 

- dokonanie oceny zgodności tematu wizyty studyjnej z zakresem działalności lub sytuacją podmiotów  
i osób chcących uczestniczyć w wizycie (0-3 pkt.) 

- objęcie indywidualnym planem rozwoju (0-5 pkt.) 

- podejmowanie działalność rozwojowej (0-10 pkt.) 

- brak uczestnictwa w poprzednich wizytach studyjnych (0-2 pkt.)      

3. Zorganizowanych zostanie 6 wizyt studyjnych. W każdej wizycie planuje się udział 20 osób.  

4. Informacje o naborach i terminach wizyt studyjnych wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną 
zamieszczone na stronie www.sowes.pl i na profilu ŚOWES na portalu społecznościowym Facebook. 
Informacje na temat planowanych wizyt będą także dostępne we wszystkich biurach projektu oraz 
przekazane zostaną Uczestnikom Projektu za pośrednictwem poczty e-mail.  

5. Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w dwóch wizytach studyjnych. (powtarzalność uczestników 
na poziomie 50%) 

6. Osoba zainteresowana uczestnictwem w wizycie studyjnej zgłasza swój akces poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 4. 

7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać do Głównego Biura lub Biur 
Terenowych ŚOWES w formie papierowej lub elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

8. Niedostarczenie formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w pkt. 7 skutkuje jego odrzuceniem. 

9. Podmioty i osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej tworzą listę 
rezerwową.   

10. Każdy z uczestników wizyty studyjnej zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz wypełnienia 
innych dokumentów wskazanych przez Organizatora. 

11. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymuje wsparcie w postaci wyżywienia całodobowego (śniadanie, 
obiad, kolacja), zakwaterowania, transportu, ubezpieczenia NW i OC oraz materiałów (teczka, notes, 
długopis, torba ekologiczna, pendrive). 

 
§ 4 

Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej 
 
1. Celem wydarzenia jest zachęcanie instytucji / osób do wspierania PES/PS, w tym kupowania ich 

produktów i usług, inicjowanie kontaktów między różnymi podmiotami z obszaru ekonomii społecznej  
w subregionie, a także ułatwianie kojarzenia osób zainteresowanych tworzeniem grup / środowisk na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie.   

2.  W wydarzeniu mogą wziąć udział podmioty i osoby, o których mowa w §3 ust. 2-5 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

http://www.sowes.pl/
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3. Zorganizowane zostaną 3 edycje wydarzenia. W każdej edycji wydarzenia planuje się udział ok. 150 
osób.  

4. Wydarzenie składa się z dwóch części: konferencyjnej i targowej. 

- część konferencyjna składa się z wystąpień ekspertów oraz prezentacji doświadczeń i dobrych praktyk 
w zakresie ekonomii społecznej 

- część targowa składa się z prezentacji potencjału PES/PS z subregionu w formie stoisk informacyjno-
wystawienniczych  

5. Informacje o miejscach i terminach wydarzenia wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną 
zamieszczone na stronie www.sowes.pl i na profilu ŚOWES na portalu społecznościowym Facebook. 
Informacje na temat planowanych konferencji będą także dostępne we wszystkich biurach projektu. 

6. Jedna osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie edycji wydarzenia. 

7. Osoba zainteresowana uczestnictwem w każdej z edycji wydarzenia zgłasza swój akces poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 5. 

8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać do głównego biura lub biur 
terenowych ŚOWES w formie papierowej lub elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

9. Niedostarczenie formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w pkt. 8 skutkuje jego odrzuceniem. 

10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które nie brały 
udziału w poprzednich edycjach wydarzenia. Następnie pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. 
Stworzona zostanie lista rezerwowa. osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu 
tworzą listę rezerwową.   

11. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązany jest do podpisania listy obecności. 

12. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymuje wsparcie w postaci przerwy kawowej i wyżywienia (obiad) 
oraz materiałów (teczka, notes, długopis, torba ekologiczna). 

13. PES/PS chcące zaprezentować swój potencjał w trakcie wydarzenia otrzymają informację o takiej 
możliwości oraz dacie i miejscu organizacji wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej ŚOWES, 
informacji przekazywanej w formie e-mailingowej, kontaktu telefonicznego i bezpośredniego kontaktu  
z Animatorami, kontaktu z przedstawicielami ŚOWES podczas realizacji innych form wsparcia. 

14. Spośród  PES/PS wyłonione zostaną te podmioty, które  chcą zaprezentować swój potencjał oraz 
przedstawić swoją ofertę usług i/lub produktów, a które jednocześnie są najbardziej zainteresowanie 
rozwojem ekonomii społecznej na terenie subregionu. 

15. Decyzję dotyczącą wyboru PES/PS, o którym mowa w pkt. 13, podejmują animatorzy w porozumieniu  
z kierownikiem ŚOWES.  

16. Podmioty, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu tworzą listę rezerwową. 

17. PES/PS chcące skorzystać z możliwości zaprezentowania potencjału w trakcie wydarzenia, zobowiązani 
są do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt. 5, oraz Deklaracji uczestnictwa  
w Projekcie, stanowiącego załącznik nr 4  do Regulaminu, listy obecności i innych dokumentów 
wskazanych przez ŚOWES. 

http://www.sowes.pl/
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§ 5 
Warsztaty w zakresie powoływania partnerstw trójsektorowych  

na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
 

1. Celem warsztatów w zakresie powoływania partnerstw trójsektorowych na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw / klastrów  na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej.    

2. W wydarzeniu mogą wziąć udział podmioty i osoby – kategorie I, II i III, o których mowa w §3 ust. 2-5 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

3. Zorganizowanych zostanie 12 warsztatów. W każdym warsztacie planuje się udział średnio 30 osób.  

4. Informacje o miejscach i terminach warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną 
zamieszczone na stronie www.sowes.pl i na profilu ŚOWES na portalu społecznościowym Facebook. 
Informacje na temat planowanych warsztatów będą także dostępne we wszystkich biurach projektu oraz 
przekazane zostaną Uczestnikom Projektu za pośrednictwem poczty e-mail. 

5. Jedna osoba / podmiot może uczestniczyć w dowolnej liczbie warsztatów. 

6. Osoba / podmiot zainteresowany uczestnictwem w warsztatach zgłasza swój akces poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 4 w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które brały już 
udział w poprzednich warsztatach. Podmioty i osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w 
warsztatach tworzą listę rezerwową. 

8. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz wypełnienia innych 
dokumentów wskazanych przez Organizatora. 

9. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymuje wsparcie w postaci przerwy kawowej i wyżywienia (obiad)  

 

http://www.sowes.pl/

