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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

z dnia 10.09.2019 

 

Projekt realizowany w partnerstwie  
Caritas Diecezji Kieleckiej 
Fundację Centrum Europy Lokalnej w Kielcach 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział Świętokrzyski 
Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
 
na podstawie umowy nr RPSW.09.03.01-26-0002/19 
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  
 

§ 1 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
1) Projekt pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, zwany dalej 

Projektem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;  Oś 
priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie RPSW.09.03.00 
Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia; 
Poddziałanie RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)– na 
podstawie umowy nr RPSW.09.03.01-26-0002/19 zawartej z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3, pełniącym 
funkcję Instytucji Zarządzającej.  

2) Projekt jest realizowany na podstawie warunków umowy partnerstwa zawartej przez 
następujące podmioty:  

Caritas Diecezji Kieleckiej 
Fundację Centrum Europy Lokalnej w Kielcach 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział Świętokrzyski 
Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
wspólnie określanych Realizatorami Projektu.  

3) Celem głównym Projektu jest  wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych 
miejsc pracy w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego w okresie od 
01.09.2019r. do 31.12.2022r. poprzez działania animacyjne, inkubacyjne, doradcze, usługi, 
szkolenia i szerokie wsparcie finansowe, niefinansowe skierowane do osób fizycznych, w tym 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i osób z niepełnosprawnościami, sektora 
pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów. Działania są skierowane do 
przedstawicieli czterech grup docelowych(GD): 

1) KATEGORIA I – PES/PS, w tym organizacje pozarządowe; 
2) KATEGORIA II - grupy inicjatywne 
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3) KATEGORIA III - instytucje otoczenia biznesu 
4) KATEGORIA IV - środowiska wspierające ekonomię społeczną  
5) KATEGORIA V - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 
4) Celami szczegółowymi projektu są: 

➢ Kompleksowe i stałe wsparcie merytoryczne co najmniej 120 funkcjonujących PES/PS, 
nakierowane na wspieranie i rozwój ich działalności statutowej, odpłatnej i gospodarczej ze 
szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji przychodów, wzrostu obrotów i rozwoju nowych 
form aktywności oraz poprawy poziomu zatrudnienia lub utrzymania istniejących miejsc 
pracy. 

➢ Poprawę warunków funkcjonowania PES/PS w przestrzeni społeczno - gospodarczej, poprzez 
działania animacyjno nakierowane na współdziałanie, w co najmniej 8 środowiskach 
lokalnych, prowadzące do wygenerowania w nich co najmniej 20 przedsięwzięć mających na 
celu rozwój sektora ekonomii społecznej.  

➢ Wzrost poziomu zatrudnienia w Przedsiębiorstwach Społecznych poprzez doprowadzenie do 
utworzenia co najmniej 120 nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji 
Przedsiębiorstwa Społecznego. 

➢ Rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów ekonomii 
społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku 
publicznego albo uruchomienie w/w działalności w istniejących podmiotach ekonomii 
społecznej. Jeden z tych efektów zostanie wypracowany w co najmniej 24 podmiotach 
ekonomii społecznej. Doprowadzi to do zwiększenia liczby PES uzyskujących przychody  

➢ z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, co poprawi 
potencjał sektora ekonomii społecznej do tworzenia pozadotacyjnych miejsc pracy. 

➢ Wsparcie merytoryczne Przedsiębiorstw Społecznych, utworzonych w ramach działalności 
OWES w latach ubiegłych, nakierowane na rozwój (promocję i współpracę) w celu 
inicjowania pozadotacyjnych miejsc pracy. 

➢ Zapewnienie warunków infrastrukturalnych do rozwoju sektora ekonomii społecznej poprzez 
zapewnienie dostępu dla min 50 PES/PS do zaplecza technicznego inkubatorów PS oraz 
wysokiej jakości usług księgowych dla min 40 PES/PS, prawnych dla min 10 PES/PS i 
marketingowo-rozwojowych dla min 20 PES/PS. 

➢ Wsparcie merytoryczne Przedsiębiorstw Społecznych, utworzonych w ramach działalności 
OWES w latach ubiegłych, nakierowane na bieżące wsparcie, rozwój i monitoring sytuacji w 
tych podmiotach i wsparcie w celu utrzymania utworzonych miejsc pracy. 

➢ Wsparcie merytoryczne Przedsiębiorstw Społecznych, utworzonych w ramach działalności 
OWES w latach ubiegłych, nakierowane na rozwój (promocję i współpracę) w celu 
inicjowania i rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w 
społecznościach lokalnych tych podmiotach. Cel jest ten potrzebny by pomóc utrzymać 
utworzone miejsca pracy i możliwie tworzyć nowe miejsca pracy. 

5) Zasięg terytorialny działań projektowych ŚOWES wyznaczają w szczególności granice 
administracyjne 8 powiatów subregionu południowego Województwa Świętokrzyskiego, tj. 
buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, 
staszowskiego, włoszczowskiego. 

6) Okres realizacji Projektu: IX.2019r. - XII.2022r.  
7) Główne Biuro ŚOWES: mieści się w Jędrzejowie, ul. Jana Pawła II 3, 28-300 Jędrzejów (lokalizacja 

tymczasowa). Obejmuje swym zasięgiem merytorycznym cały obszar subregionu południowego. 
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Natomiast bezpośrednim oddziaływaniem powiaty: jędrzejowski, buski, kazimierski, pińczowski, 
włoszczowski. 

8) Równolegle działają: 
1) Biuro Terenowe w Sandomierzu, ul. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, prowadzone 

przez Partnera 3: obejmujące zasięgiem merytorycznym powiaty: staszowski, opatowski, 
sandomierski; 

2) Punkt Mobilny w Busku Zdroju, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko Zdrój, obejmujące zasięgiem 
merytorycznym cały subregion południowy, w szczególności: buski, pińczowski, kazimierski; 

3) Inkubatory PS:  mieszczą się w biurach ŚOWES w ww. wymienionych lokalizacjach (w 
Jędrzejowie, Busku Zdroju, Sandomierzu); 

9) Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z informacjami o dniach i godzinach 
funkcjonowania Głównego Biur ŚOWES podane będą na stronie internetowej projektu, pod 
adresem: www.sowes.pl oraz na stronach internetowych Partnerów www.kielce.caritas.pl ; 
www.fundacja-cel.pl ; www.frdl.kielce.pl. www.farr.pl  

10) ŚOWES w ramach realizowanego projektu współpracuje z: 
1) Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (dalej: 

ROPS UM), będący koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej, z którym wspólnie 
ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. ŚOWES wspólnie z 
ROPS określają podział zadań i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie działań 
animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, w szczególności jednostek samorządu 
terytorialnego, służących: 

a. zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania związane 
ze stosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych); 

b. zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych 
interesu ogólnego (w szczególności działania zwiększające wykorzystanie mechanizmu 
zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub inne ustawy). 

2) Właściwymi terytorialnie PUP/MUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie 
spółdzielni socjalnych i przystępowania do spółdzielni socjalnych; 

3) Beneficjentami projektów PI 9i (Działanie 9.1) i 9iv (Działanie 9.2) w celu wspierania 
tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek, 

4) Pośrednikami finansowymi, wybieranymi w ramach POWER, oferującymi instrumenty 
finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej. W ramach ww. współpracy 
OWES przekazuje do pośredników finansowych informacje o podmiotach ekonomii 
społecznej, u których zidentyfikowano potrzebę rozwojową, której zrealizowanie wymaga 
skorzystania z instrumentu finansowego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. 
podmiotów ekonomii społecznej niezbędny do skorzystania z instrumentu finansowego i 
jego spłaty. 

11) Udział w Projekcie dla wszystkich adresatów wsparcia i przedstawicieli grup docelowych jest 
bezpłatny. 

12) Wsparcie dedykowane KATEGORII I Grupy Docelowej, udzielane jest bezpłatnie z zastrzeżeniem 
obowiązków ciążących na PES/PS uczestniczących w Projekcie, wynikających z uwarunkowań 
ewidencjonowania pomocy publicznej (de minimis) i zasadami dotyczącymi udzielania pomocy 
publicznej. 

http://www.kielce.caritas.pl/
http://www.fundacja-cel.pl/
http://www.frdl.kielce.pl/
http://www.farr.pl/
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13) Działania projektu zapewniają przestrzeganie reguł wynikających z polityk horyzontalnych UE w 
ramach wydatkowania funduszy w latach 2014-2020: zrównoważonego rozwoju, równości szans 
kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

 
§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa: 

1) Ogólne zasady i zakres zadań podejmowanych w Projekcie; 
2) Grupę docelową – adresatów wsparcia; 
3) Opis procesu naboru i rekrutacji osób / podmiotów / instytucji wchodzących w skład Grupy 

Docelowej;  
4) Kryteria rekrutacyjne w Projekcie,  
5) Ramowe zakresy dostępnego w Projekcie wsparcia 
6) Zakres działań informacyjno-promocyjnych; 
7) Ramowe zasady uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 
8) Działania rekrutacyjne w pełni realizujące polityki horyzontalne UE, w tym niedyskryminacji 

i pełnej dostępności dla OzN oraz równych szans w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, 
poprzez: 

1) Lokalizację biur w budynkach i pomieszczeniach bez barier architektonicznych; 
2) Personel przeszkolony w zakresie standardów równości i niedyskryminacji; 
3) Formy i treści przekazu komunikacyjnego, w tym utworzenie witryny internetowej Projektu 

www.sowes.pl w standardzie [WCAG 2.0]; 
4) Weryfikację potrzeb OzN zgłaszających się do Projektu pod kątem umożliwienia im pełnego 

i adekwatnego udziału, a w przypadkach niezbędnych – wprowadzenie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień, zgodnego ze standardami uniwersalnego projektowania. 

2. Wykaz pojęć i skrótów używanych we wszystkich dokumentach formalnych (Regulaminach, 
formularzach, wzorach oświadczeń, itp.) opracowanych w ramach Projektu zawarty został w 
Słowniku terminologicznym, stanowiącym  Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wykaz podstawowych dokumentów rekrutacyjnych i uczestnictwa w Projekcie, znajduje się w 
Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3  

GRUPY DOCELOWE W PROJEKCIE – KRYTERIA REKRUTACJI  
 

1. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, Projekt 
realizowany w ramach Poddziałania 9.3.1 skierowany jest bezpośrednio do następujących grup 
docelowych: podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe; osoby i podmioty 
planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej; podmioty 
wspierające sektor ekonomii społecznej; osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
 

2. KATEGORIA I 
- 120 podmiotów ekonomii społecznej PES/PS, w tym organizacji pozarządowych – 
ukierunkowanych na profesjonalizację, ekonomizację, urynkowienie swojej działalności statutowej 
w obszarach eS oraz tworzenie miejsc pracy w istniejących i/lub nowo powstających PS – 
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reprezentowane przez 200 UP (140K/60M) osób fizycznych oddelegowanych, spełniających 
następujące kryteria:  

1) Przynależność do kategorii PES/PS, zdefiniowanej w Słowniku terminologicznym 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

2) Posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na 
terenie powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, 
sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego, 
z zastrzeżeniem pkt 4); 

3) Formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników 
/członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi 
na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, 
pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa 
Świętokrzyskiego.  

3. KATEGORIA II.  
– 80 UP (56K/24M) reprezentujące pełnoletnie  osoby fizyczne  i/lub podmioty planujące rozpocząć 
działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej, (osoby fizyczne prywatne, 
reprezentujące 40 grup inicjatywnych zamierzające rozpocząć działalność zarobkową w sektorze 
eS). 
Kryteria kwalifikowalności: 

1) W przypadku osób fizycznych prywatnych: przebywanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego): uczenie się, praca lub zamieszkiwanie na terenie powiatów: buskiego, 
jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, 
staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego lub planujące rozpocząć 
działalność zarobkową w sektorze eS na ww. terenie.  

2) W przypadku podmiotów/instytucji: posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki 
organizacyjnej zlokalizowanej na terenie wymienionych powiatów Województwa 
Świętokrzyskiego lub planujące rozpocząć działalność zarobkową w sektorze eS na ww. 
terenie. oraz formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli 
(pracowników/członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi 
przebywającymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi 
lub zamieszkującymi na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, 
opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – 
Województwa Świętokrzyskiego.  

4. KATEGORIA III.  
- 40 UP (28K/12M)- reprezentujących podmioty z sektora instytucji otoczenia eS (IOES); grupa 
obejmuje: 

a) przedsiębiorców; 
b) samorząd lokalny i regionalny oraz podległe mu instytucje, np. pomocy społecznej i rynku 
pracy; 
c) społeczeństwo - inne osoby mogące być inicjatorami tworzenia start-up społecznych (lokalni 
liderzy); 
d) instytucje grantodawcze i instytucje szkoleniowe; 
e) media lokalne i regionalne 

1) Posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na 
terenie powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, 
sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego; 
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2) Formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników 
/członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi 
na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, 
pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa 
Świętokrzyskiego.  

5. KATEGORIA IV.  
- 40 UP (28K/12M)- reprezentujących minimum 8  środowisk podmiotów/instytucji wspierających, 
zainteresowanych pogłębieniem posiadanej wiedzy, wypracowaniem programów i planów działań 
w SeS, sieciowaniem, nawiązaniem lokalnej i regionalnej współpracy partnerskiej na rzecz eS.  

1) Przynależność przedstawicieli do podmiotów lub instytucji wchodzących w skład 
potencjalnego środowiska; 

2) Posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na 
terenie powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, 
sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego; 

3) Formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników 
/członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi 
na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, 
pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa 
Świętokrzyskiego.  
 

6. KATEGORIA V.  
- 326 UP (228K i 98M) – osoby zagrożone ubóstwem i wykluczone społecznie z co najmniej jednego 
z powodów uwzględnionego w art. 7 ustawy z dn.12.III.2004r.:  

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej2 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich; 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
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g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 
co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 
niepełnosprawnością; 
h) osoby niesamodzielne – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020; 
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności objęte dozorem elektronicznym; 
k) osoby korzystające z PO PŻ. 

 
W tej kategorii ponadto uwzględnia się zarówno osoby bezrobotne zarejestrowane i 
niezarejestrowane w PUP/MUP oraz bierne zawodowo (wg BAEL);  
 
– spełniających następujące kryteria: 

1) Przynależność do kategorii, zdefiniowanej w Słowniku terminologicznym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) Przebywające (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczące się, pracujące lub 
zamieszkujące na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, 
opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 
§ 4  

RAMOWY ZAKRES WSPARCIA DOSTĘPNEGO W PROJEKCIE  
 

1. Kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej i poszerzenie 
zakresu działań Podmiotów Ekonomii Społecznej w powiatach objętych projektem, w celu 
ułatwienia dostępu do zatrudnienia poprzez wdrażanie następujących działań: 

1) Kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym 
usług:  

a. animacyjnych w postaci m.in. spotkań animacyjnych, warsztatów animacyjnych i z 
obszaru eS (sieciowanie), wizyt studyjnych, wsparcia lokalnych środowisk przez 
animatorów i mentorów rozwoju lokalnego w opracowywaniu strategii i planów 
funkcjonowania partnerstw lokalnych,  klastrów eS / sieci współpracy, forów, 
kiermaszy lokalnych,  

b. inkubacyjnych poprzez m.in. możliwość bezpłatnego korzystania z bazy i wyposażenia 
inkubatorów, zatrudnionej w nich kadry, szkoleń branżowych i z kompetencji miękkich, 
doradztwa ogólnego, finansowo-księgowo, prawnego, osobowego i specjalistycznego 
(mentorów biznesowych), usług zewnętrznych (marketingowo-rozwojowych, prawnych 
i księgowych); 

c. biznesowych: w zakresie kompleksowego wsparcia doradców biznesowych, doradztwa 
marketingowego, opieki mentorów biznesowych, warsztatów i konsultacji branżowych;  

2) Udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacje wraz ze wsparciem pomostowym 
w formach finansowej oraz/lub zindywidualizowanych usług towarzyszących) na tworzenie 
miejsc pracy w: 

a. istniejących oraz,  
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b. nowych PS; 
c. PES pod warunkiem przekształcenia ich w PS; 

3) Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej, w tym sieci i klastrów (forów) ekonomii społecznej;  

4) Podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kadry PES (w tym 
pracowników i wolontariuszy). 

5) Wsparcie finansowe wyłącznie w formie grantów rozwojowych dla istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej obejmujące wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii 
społecznej. 

6) Mikro-dotacje - bezzwrotne dotacje pieniężne przekazywane przez ŚOWES grupie osób tj. 
GI/PES wyłącznie na realizację konkretnego działania realizowanego w środowisku 
lokalnym, przedstawionego w formularzu wniosku. Maksymalna wysokość wsparcia dla 
jednego Wnioskodawcy to 5 tys zł. 

7) Mobilne Punkty Konsultacyjne – usługa świadczenia doradztw w miejscu wskazanym przez 
UP po uprzednim wcześniejszym ustaleniu (min. 3 dni robocze wcześniej), średnio 6-10 dni 
w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem 

8) usługi księgowe - usługi polegające na : prowadzeniu księgowości podmiotu w ramach usług 
biura rachunkowego lub / i doradztwie księgowym  dla podmiotów ekonomii społecznej. 
Podmiot ekonomii społecznej może skorzystać z usługi obsługi księgowej w pełnym 
zakresie, doradztwa księgowego lub z jednego i drugiego łącznie. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z oferty wsparcia w ramach Projektu przedstawione zostały  
w odrębnych regulaminach wsparcia:  

1) Regulamin świadczenia i korzystania z usług Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej 
w Projekcie Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). 

2) Regulamin świadczenia i korzystania z usług  animacyjno – inkubacyjnych w Projekcie 
Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) 

3) Regulamin świadczenia i korzystania z usług  szkoleniowych w Projekcie Świętokrzyski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) 

4) Regulamin świadczenia i korzystania z usług  doradztwa i usług zewnętrznych 
w Projekcie Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) 

5)  Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w 
Projekcie Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). 

6) Regulamin realizacji usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach 
       projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 
7) Regulamin  warsztatów i konsultacji branżowych w ramach projektu „Świętokrzyski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
 

§ 5  
ZAKRES DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 

 
1. Działania promocyjne, w tym kampania promocyjno-informacyjna będąca narzędziem rekrutacji 

–  prowadzone będą różnorodnymi kanałami. 
1) Informacje o Projekcie zamieszczane będą m.in.  

a. na utworzonej w standardzie [WCAG 2.0] stronie internetowej Projektu www.sowes.pl 
oraz witrynach pozostałych Partnerów będących jego realizatorami;  

b. przesyłane do zamieszczenia na portalach publicznych, samorządowych, jednostkach 
organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, 

http://www.sowes.pl/
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instytucji rynku pracy, doradztwa rolniczego, Regionalnych Organizacji Turystycznych, 
Lokalnych Grup Działania, itp. zlokalizowanych w poszczególnych powiatach 
subregionu; 

c. na sektorowych portalach informacyjnych oraz regionalnej platformie utworzonej 
przez ROPS UM w Kielcach.  

2. Ponadto proces promocji zakłada aktywność personelu ŚOWES w obszarze popularyzacji 
i upowszechniania rozwiązań właściwych dla gospodarki społecznej oraz zatrudnienia w SeS. 
Przewidziane zostały m.in. następujące formy promocji i oddziaływania:  

1) Prowadzenie w całym okresie realizacyjnym Biur ŚOWES - zapewniających wszechstronną 
obsługę, tym: 

a. kluczowych doradców ogólnych;  
b. animatorów i mentorów rozwoju lokalnego; 
c. opiekunów inkubatorów; 
d. doradców biznesowych; 
e. dyżury doradców ogólnych i specjalistycznych oraz trenerów  

2) Funkcjonowanie Mobilnych Punktów Konsultacyjnych min. raz/m-cu/powiat i/lub zgodnie  
z zapotrzebowaniem klientów – spotkania w terenie. 

3) Publikacja tekstów promocyjnych i sponsorowanych;  
4) Bieżący kolportaż broszur (ulotek), zaproszeń oraz wszelkich informacji o planowanych  

w Projekcie wydarzeniach;  
5) Promocja w mediach społecznościowych (facebook);  
6) Dystrybucję ulotek i plakatów w siedzibie ŚOWES, instytucjach publicznych i prywatnych 

oraz podczas spotkań terenowych w środowisku zamieszkania i prowadzenia działalności 
przez PES, bądź instytucji wspierających SeS;  

7) Ogłoszenia prasowe.  
3. Wszystkie formy wymienione w ust. 1-2 są organizowane zgodnie z politykami horyzontalnymi 

Unii Europejskiej przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju i empowerment.  
 

§ 6  
PROCES NABORU I REKRUTACJI KANDYDATÓW NALEŻĄCYCH DO KATEGORII I ORAZ V 

 
1. Nabór Kandydatek/ów prowadzony będzie w sposób ciągły. 
2. Rekrutacja prowadzona równolegle w obszarze działań animacyjnych, inkubacyjnych i 

biznesowych oraz bieżącego funkcjonowania Biur ŚOWES.  
3. Nabór Kandydatów przynależnych do KATEGORII I oraz KATEGORII V obejmuje:  

1) Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o zakresie oferty Projektu i jej 
adresatach, z wykorzystaniem kanałów bezpośrednich (korespondencja tradycyjna i 
elektroniczna); pośrednich (kontakty z instytucjami publicznymi i prywatnymi); masowych 
(materiały promocyjne, media) oraz własnej witryny internetowej www.sowes.pl i stron 
internetowych pozostałych Partnerów będących jego realizatorami; 

2) W trakcie naboru przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne Kandydatów przypisanych do 
ww. kategorii oraz pozostałych wymaganych dokumentów, w tym: 

a. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału 
w Projekcie; 

b. oświadczenie Uczestnika Projektu o posiadanym statusie na społeczno – zawodowym  
z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

http://www.sowes./
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c. w przypadku Osób z Niepełnosprawnościami  – potwierdzającymi swój status na rynku 
pracy jako aktywny zawodowo, tzn., m.in.: jako pracujący, zobowiązany jest przedłożyć 
dodatkowo do oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, kopii  dokumentu potwierdzającego stopień 
niepełnosprawności (orzeczenie lub dokument równoważny),  

d. w przypadku Osób z Niepełnosprawnościami  – potwierdzającymi swój status na rynku 
pracy jako Pozostający bez zatrudnienia lub niepracujący, tzn., m.in.: jako bezrobotny 
zarejestrowany/niezarejestrowany  w Urzędzie Pracy w PUP, zobowiązany jest  
przedłożyć oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą. W przypadku mogących pojawić się nieścisłości Uczestnik 
Projektu jest zobowiązany do okazania do wglądu kopii  dokumentu potwierdzającego 
stopień niepełnosprawności (orzeczenie lub dokument równoważny). 

3) Dla osób posiadających status osoby z niepełnosprawnością- ubiegających się o 
udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy zobowiązani są bezwzględnie dostarczyć 
dodatkowo do oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, kopii  dokumentu potwierdzającego stopień 
niepełnosprawności (orzeczenie lub dokument równoważny),  

4) w przypadku PES/PS – wypełnienie oświadczenia obejmującego wniosek PES o objęcie 
wsparciem Projektu z  testem pomocy publicznej,  

5) w przypadku osób zatrudnionych – deklaracja uczestnictwa Podmiotu oraz 
oddelegowanie osób jako przedstawicieli Podmiotu jest traktowane jako 
potwierdzenie zaangażowania  danej osoby w tym Podmiocie;  

6) do wszystkich uczestników – oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu 
wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS ( w wyjątkiem sytuacji 
opisanej w punkcie 7 poniżej); 

7) pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, spełniające warunek: posiadania statusu osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które skorzystały lub korzystają 
ze wsparcia w ramach Działania 9.1. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, o ile ich ścieżka reintegracji to przewiduje  

4.   Proces rekrutacji obejmuje: 
 4.1. weryfikację formalną (sprawdzenie kryteriów dostępu): 

a. przynależności do właściwej kategorii Grupy docelowej,  
b. w przypadku osób oddelegowanych z instytucji/podmiotów może o potwierdzeniu 

bycia przedstawicielem instytucji wpierającej SeS 
c. kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych;  
d. fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz pisemne potwierdzenie akceptacji 

wszystkich jego postanowień;  
 4.2. weryfikację punktową -  (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu: 
„Potwierdzenie spełnienia kryteriów rekrutacyjnych”) przewiduje się następującą punktację:  

1.PES-motywacja do podjęcia aktywności na rzecz własnego rozwoju  (0-niska 
motywacja,10 pkt.-wysoka motywacja, min. liczba pkt., które muszą uzyskać - 5 pkt.)-
weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego; 
2.Grupa inicjatywna - motywacja do podjęcia inicjatywy, w tym np. utworzenia PES/PS (0-
niska motywacja,10 pkt.-wysoka motywacja; min. liczba pkt., które muszą uzyskać - 5 pkt)-
weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego; 
3.Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:  
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1) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające  wielokrotnego 
wykluczenia społecznego -weryfikowane na podstawie oświadczenia + 5pkt.;  
2) osoby z niepełnosprawnościami – weryfikowane na podstawie oświadczenia o 
niepełnosprawności +3pkt.;  
3) kobiety (preferencja związana z trudniejszą sytuacją na rynku pracy) +1pkt. 

4.3. Sporządzenie „Potwierdzenia spełnienia kryteriów rekrutacyjnych” wg wzoru zgodnego z 
Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku nie zrekrutowania w ramach naborów wymaganej liczby PES/PS zaliczanych do 
KATEGORII I oraz UP z KATEGORII V nabory będą powtarzane.  

6. Komisją rekrutacyjną może być Personel ŚOWES zatrudniony w ramach umowy  o pracę, 
posiadający obowiązujące i aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Każda 
z osób będzie mogła samodzielnie  rekrutować osoby do projektu. W przypadku wątpliwości 
przedstawiciele Komisji Rekrutacyjnej będą pozyskiwać dodatkowych opinii innych członków 
Komisji Rekrutacyjnej. 

7. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w 
Projekcie. Decyzję ostateczną o przyjęciu kandydata do Projektu podejmuje Komisja 
Rekrutacyjna.  

8. Kandydaci którzy nie przeszli pomyślnie danej fazy procesu rekrutacji i nie zostali 
zakwalifikowani do uczestnictwa w ramach ogłoszonego naboru, mogą aplikować ponownie 
odpowiadając na opublikowane ogłoszenie.  

9. Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być własnoręcznie podpisane (w 
przypadku podmiotów także opieczętowane), przez odpowiednio – osoby uprawnione do 
reprezentacji PES/PS, osoby oddelegowane z PES/PS oraz osoby fizyczne prywatne kandydujące 
do udziału w Projekcie.  

10. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać: osobiście lub przesyłać pocztą na adresy Biur 
ŚOWES, siedzib Partnerów będących Realizatorami Projektu, a także przesyłać pocztą 
elektroniczną (scany) na jeden z adresów mailowych: busko@sowes.pl, sandomierz@sowes.pl, 
jedrzejow@sowes.pl  sowes@farr.pl 

11. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurach ŚOWES, siedzibach Partnerów będących 
Realizatorami Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www.sowes.pl. 

12. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu do Biura ŚOWES lub 
siedzib poszczególnych Partnerów będących Realizatorami Projektu. 

 
§ 7  

 
PROCES NABORU I REKRUTACJI KANDYDATÓW NALEŻĄCYCH DO KATEGORII: II, III, IV 

 
1. Nabór Kandydatek/ów o charakterze ciągłym, prowadzony będzie przez cały okres realizacji 

projektu.  
2. Rekrutacja prowadzona równolegle w obszarze działań animacyjnych, inkubacyjnych i 

biznesowych oraz bieżącego funkcjonowania Biur ŚOWES.  
3. Nabór Kandydatów przynależnych do KATEGORII II, III, IV obejmuje:  

1) Prowadzenie kampanii upowszechniającej walory gospodarki społecznej i integracji 
zawodowej w PES/PS w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia w szczególności grup 
defaworyzowanych, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;  

mailto:busko@sowes.pl
mailto:sandomierz@sowes.pl
mailto:jedrzejow@sowes.pl
http://www.sowes.org/
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2) Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami oraz pozostałych 
wymaganych dokumentów stanowiących Dokumenty rekrutacyjne przypisane odpowiednio 
do ww. kategorii, w tym: 

a. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
udziału w Projekcie; 

b. w przypadku osób oddelegowanych z instytucji/podmiotów - potwierdzenie bycia 
przedstawicielem instytucji wpierającej SeS; 

c. w przypadku osób zatrudnionych – deklaracja uczestnictwa Podmiotu oraz 
oddelegowanie osób jako przedstawicieli Podmiotu jest traktowane jako 
potwierdzenie zaangażowanie  danej osoby w tym Podmiocie;  

e. oświadczenie Uczestnika Projektu o posiadanym statusie na społeczno – zawodowym z 
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

f. w przypadku Osób z Niepełnosprawnościami  – potwierdzającymi swój status na rynku 
pracy jako aktywny zawodowo, tzn., m.in.: jako pracujący, zobowiązany jest przedłożyć 
dodatkowo do oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, kopii  dokumentu potwierdzającego stopień 
niepełnosprawności (orzeczenie lub dokument równoważny),  

g. w przypadku Osób z Niepełnosprawnościami  – potwierdzającymi swój status na rynku 
pracy jako Pozostający bez zatrudnienia lub niepracujący, tzn., m.in.: jako bezrobotny 
zarejestrowany/niezarejestrowany  w Urzędzie Pracy w PUP, zobowiązany jest  
przedłożyć oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą. W przypadku mogących pojawić się nieścisłości Uczestnik 
Projektu jest zobowiązany do okazania do wglądu kopii  dokumentu potwierdzającego 
stopień niepełnosprawności (orzeczenie lub dokument równoważny). 

3. Dla osób posiadających status osoby z niepełnosprawnością- ubiegających się o udzielenie dotacji 
na tworzenie miejsc pracy zobowiązani są bezwzględnie dostarczyć dodatkowo do oświadczenia z 
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, kopii  dokumentu 
potwierdzającego stopień niepełnosprawności (orzeczenie lub dokument równoważny),  
 
4.   Proces rekrutacji obejmuje: 
 4.1. weryfikację formalną (sprawdzenie kryteriów dostępu): 

e. przynależności do właściwej kategorii Grupy docelowej,  
f. w przypadku osób oddelegowanych z instytucji/podmiotów może o potwierdzeniu 

bycia przedstawicielem instytucji wpierającej SeS 
g. kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych;  
h. fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz pisemne potwierdzenie akceptacji 

wszystkich jego postanowień;  
 4.2. weryfikację punktową (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu 
„Potwierdzenie spełnienia kryteriów rekrutacyjnych”)-  przewiduje się następującą punktację:  

1.PES-motywacja do podjęcia aktywności na rzecz własnego rozwoju  (0-niska 
motywacja,10 pkt.-wysoka motywacja, min. liczba pkt., które muszą uzyskać - 5 pkt.)-
weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego; 
2.Grupa inicjatywna - motywacja do podjęcia inicjatywy, w tym np. utworzenia PES/PS (0-
niska motywacja,10 pkt.-wysoka motywacja; min. liczba pkt., które muszą uzyskać - 5 pkt)-
weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego; 
3.Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:  
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1) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające  wielokrotnego wyklucz. 
społ.-weryfikowane na podstawie oświadczenia + 5pkt.;  
2) osoby niepełnosprawne – weryfikowane na podstawie oświadczenia o 
niepełnospr.+3pkt.;  
3) kobiety (preferencja zw. z trudniejszą sytuacją na rynku pracy) +1pkt. 

4.3. Sporządzenie „Potwierdzenia spełnienia kryteriów rekrutacyjnych” wg wzoru zgodnego z 
Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku nie zrekrutowania w ramach naborów wymaganej liczby PES/PS zaliczanych do 
KATEGORII I oraz UP z KATEGORII V nabory będą powtarzane.  

6. Komisją rekrutacyjną może być Personel ŚOWES zatrudniony w ramach umowy  o pracę, 
posiadający obowiązujące i aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Każda z 
osób będzie mogła samodzielnie  rekrutować osoby do projektu. W przypadku wątpliwości 
przedstawiciele Komisji Rekrutacyjnej będą pozyskiwać dodatkowych opinii innych członków 
Komisji Rekrutacyjnej. 

7. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w 
Projekcie. Decyzję ostateczną o przyjęciu kandydata do Projektu podejmuje Komisja 
Rekrutacyjna.  

8. Kandydaci którzy nie przeszli pomyślnie danej fazy procesu rekrutacji i nie zostali 
zakwalifikowani do uczestnictwa w ramach ogłoszonego naboru, mogą aplikować ponownie 
odpowiadając na opublikowane ogłoszenie.  

9. Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być własnoręcznie podpisane (w 
przypadku podmiotów także opieczętowane), przez odpowiednio – osoby uprawnione do 
reprezentacji PES/PS, osoby oddelegowane z PES/PS oraz osoby fizyczne prywatne kandydujące 
do udziału w Projekcie.  

10. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać: osobiście lub przesyłać pocztą na adresy Biur 
ŚOWES, siedzib Partnerów będących Realizatorami Projektu, a także przesyłać pocztą 
elektroniczną (scany) na jeden z adresów mailowych: busko@sowes.pl, sandomierz@sowes.pl, 
jedrzejow@sowes.pl , sowes@farr.pl  

11. PAKIETY REKRUTACYJNE stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu są dostępne w Biurach 
ŚOWES, siedzibach Partnerów będących Realizatorami Projektu oraz na stronie internetowej 
Projektu: www.sowes.pl. 

12. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu do Biura ŚOWES lub 
siedzib poszczególnych Partnerów będących Realizatorami Projektu. 

 
§ 8  

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. W następstwie decyzji o zakwalifikowaniu Kandydaci uzyskują status Uczestników Projektu. 
2. Warunkiem udzielenia wsparcia przypadku osób fizycznych prywatnych i oddelegowanych z 

PES/PS oraz instytucji wspierających eS jest podpisanie formularza Deklaracji uczestnictwa w 
Projekcie;  

3. Warunkiem udzielenia wsparcia dla zakwalifikowanego PES/PS jest zawarcie Umowy o 
udzielenie wsparcia w Projekcie określającej zakres praw i obowiązków stron oraz wykaz osób 
oddelegowanych do osobistego uczestnictwa w Projekcie.  

4. PES/PS przypisane do KATEGORII I Grupy Docelowej z racji otrzymanego w Projekcie wsparcia 
mogą podlegać obowiązkom ewidencjonowania pomocy de minimis. Komisja Rekrutacyjna 
każdorazowo zweryfikuje podmiot pod kątem zakwalifikowania wsparcia do pomocy de minimis 

mailto:busko@sowes.pl
mailto:sandomierz@sowes.pl
mailto:jedrzejow@sowes.pl
mailto:sowes@farr.pl
http://www.sowes.org/
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lub też braku wystąpienia przesłanek do jej ewidencjonowania – na zasadach zawartych w 
niniejszym Regulaminie i regulaminach szczegółowych form wsparcia. 

5. Potwierdzeniem rozpoczęcia udziału w Projekcie dla podmiotów/instytucji wspierających eS jest 
podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji osobistych oddelegowani uczestników w 
Projekcie. 

6. Termin rozpoczęcia udziału w Projekcie liczony jest w momencie potwierdzeniu uczestnictwa w 
pierwszej formie wsparcia. 

 
§ 9  

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA W RAMACH PROJEKTU1 
 

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji Komisji rekrutacyjnej opierającej się na treści oświadczenia 
podmiotów należących do KATEGORII I, II, III i IV Grupy Docelowej o zakresie i formach 
prowadzonej przez siebie działalności – Wniosek PES/PS o objęcie wsparciem w ramach Projektu 
z  testem pomocy publicznej – PES/PS są zobowiązane do złożenia dodatkowych dokumentów: 

1) Oświadczenie Adresata wsparcia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 
kolejnych lat obrachunkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z informacją o 
otrzymanej pomocy de minimis,  

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;  
3) Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu w wyniku decyzji podjętej przez Komisję 

Europejską, wg wzoru załączonego do Regulaminu, 
4) Zawarcie Umowy o udzielenie wsparcia w Projekcie określającej zakres praw i obowiązków 

stron oraz wykaz osób oddelegowanych uwzględniającej zakres wsparcia w Projekcie 
stanowiący dla podmiotu odpowiednio wyliczoną wartość pomoc de minimis. 

2. Obowiązkiem Realizatorów Projektu jest zestawianie wszystkich rodzajów i form wsparcia oraz 
wyliczenie wartości pomocy de minimis, zgodnie z zakresem zawartej z PES/PS oraz wystawienie 
z dniem zawarcia tej umowy. Zaświadczenie będzie obejmowało wartość udzielonej pomocy za 
okres, na który została zawarta umowa. 

3. Umowy o udzielenie pomocy publicznej mogą być zawierane do 31 grudnia 2022roku.  
 

§ 10  
ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 

 
1. Pierwsza forma wsparcia dla podmiotów z KATEGORII I oraz V Grupy docelowej – wynika z 

analizy sytuacji i oczekiwań PES/PS, która pozwala zdiagnozować potrzeby podmiotu i wytyczyć 
dla niego indywidualną ścieżkę wsparcia, opracować plan działania.  

2. Analiza PES/PS przeprowadzana jest przez realizatora OWES, do którego PES/PS zgłosił się po 
pierwszą formę wsparcia. 

 
1 W rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 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), przez beneficjenta pomocy należy rozumieć nie tylko przedsiębiorcę, ale również każdy inny 
podmiot prowadzący działalności gospodarczą, bez względu na jej formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub 
pozostawania w ewidencji podmiotów gospodarczych – oferującą na rynku produkty lub usługi. O wystąpieniu pomocy publicznej decyduje 
nie tylko sam fakt przyznania wsparcia podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji beneficjenta pomocy, ale sposób jego 
wykorzystania. W przypadku organizacji pozarządowych decydującym o uznaniu wsparcia za pomoc de minimis, będzie fakt wykorzystania 
pomocy do celów uruchomienia bądź modernizacji działalności związanej ze sprzedażą dóbr i usług. Jeżeli natomiast pomoc nie będzie 
wykorzystywana na działalności jednostki związaną z działalnością komercyjną, wówczas tego rodzaju wsparcie nie będzie stanowić pomocy 
publicznej.  
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3. Za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia odpowiedzialni są: Animatorzy i Kluczowi 
Doradcy Ogólni. 

4. PES/PS zawiera umowę o udzielenie wsparcia w Projekcie, z każdym z Realizatorów Projektu, 
który będzie udzielał mu wsparcia. 

5. Ścieżka wsparcia dla Uczestników Projektu będących osobami fizycznymi należącymi do 
KATEGORII I oraz V Grupy Docelowej zostaje określona przez doradcę ogólnego i może 
obejmować m.in. następujący zakres: 

1) udział w szkoleniach wg indywidualnie dobranej tematyki; 
2) udział w działaniach animacyjnych wg potrzeb; 
3) doradztwo specjalistyczne; 
4) usługi biznesowe. 

6. Indywidualna ścieżka wsparcia/Indywidualny plan rozwoju, określa zakres/formy a w przypadku 
PES/PS obowiązanych do ewidencjonowania pomocy de minimis – również wartość przyznanego 
wsparcia. 

7. PES/PS może korzystać ze wsparcia ŚOWES do limitu wsparcia, który jest określony w załączniku 
nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia w Projekcie. Po wykorzystaniu przyznanego limitu danej 
formy wsparcia PES/PS może zawrzeć kolejną umowę . 

 
§ 11 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 
lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi Projektu w momencie przystąpienia 
do Projektu. Dodatkowo uzasadnionym przypadkiem jest zakończenie udziału w projekcie ze 
względu na osiągnięcie planowanych wyników i w związku z czym ustaniem potrzeby 
kontynuacji świadczenia wsparcia przez Realizatorów Projektu na rzecz UP. 

3. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do skreślenia UP z udziału w Projekcie 
w przypadku naruszenia obowiązujących Regulaminów oraz zasad współżycia społecznego (w 
szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 
wykładowcy/doradcy lub pracownika ŚOWES, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w 
stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej 
wymienionych).  

4. W przypadku nieukończenia udziału w projekcie na skutek nieuzasadnionej rezygnacji lub 
skreślenia z listy Uczestników Projektu, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów 
przypadających na jego udział w projekcie.  

5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i udokumentowany wniosek Uczestnika Projektu, po 
uwzględnieniu opinii personelu, Grupa Sterująca może odpowiednio do zaistniałej sytuacji 
zwolnić Uczestnika Projektu kosztów, o których mowa w ust. 4, w całości lub w części.  

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych, jego 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, o ile została utworzona, zgodnie z zasadami 
zawartymi w § 6 i § 7.  

7. Zasady rezygnacji ze wsparcia w Projekcie zawarte są Regulaminach poszczególnych form 
wsparcia ŚOWES, będącymi załącznikami do niniejszego Regulaminu. 

8. Realizator nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania 
Uczestnika Projektu podjęte w związku z otrzymaniem wsparcia.  
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9. Realizatorzy Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje Urzędów Pracy, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów, 
związanych z udziałem osób fizycznych i prawnych w Projekcie.  

 
§ 12 

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI W PROJEKCIE 
 

1. Za prowadzenie monitoringu i działań ewaluacyjnych odpowiada personel Projektu.  
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są podać Realizatorom Projektu wszelkie, ale zarazem 

wyłącznie niezbędne dane wymagane do prawidłowego przebiegu Projektu.  
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych 

dotyczących realizacji Projektu.  
4. Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych 

(również w trakcie realizacji usług) i ewaluacyjnych zakresu i produktów usług przez 
Realizatorów Projektu oraz inne instytucje lub jednostki organizacyjne uprawnione w 
następstwie zawarcia umowy na realizację projektu z IZ. 

5. Uczestnik Projektu akceptuje zasady monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, co poświadcza 
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych 
osobowych, wg poniższych zasad:  

a) Zebrane dane osobowe uczestników Projektu podlegają ochronie prawnej. Podstawę 
prawną ich przetwarzania reguluje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady(UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO); 

c) Dane osobowe zostają powierzone do przetwarzania Realizatorom Projektu , tj. 
Caritas Diecezji Kieleckiej, z siedzibą w Kielcach 25-013, przy ul. Jana Pawła II 3, 
Fundacji Centrum Europy Lokalnej z siedzibą w Kielcach 25-380, przy ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 35b, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie 00-
680, przy ul. Żurawiej 43, Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. 
Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice; 

d)  Dane osobowe powierzone realizatorom Projektu mogą zostać udostępnione firmom 
badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO lub Realizatora/-ów 
Projektu badania ewaluacyjne w ramach RPO oraz specjalistycznym firmom 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO kontrole w ramach RPO; 

5) Uczestnicy Projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
6) Administratorem zebranych w Projekcie danych osobowych jest Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 –mający siedzibę przy 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
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7) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu2; 

a) Uczestnik Projektu jest świadomy, że jego wizerunek może być wykorzystany nieodpłatnie i 
bezterminowo w ramach realizacji Projektu, prowadzenia bieżących działań promocyjnych 
Projektu oraz upowszechniania osiąganych rezultatów. W celu umożliwienia wykorzystania przez 
Realizatorów Projektu praw, odnośnie swego wizerunku, obejmujących wszelkie formy 
publikacji, w szczególności: informacje na stronie internetowej www.sowes.pl , mediach 
społecznościowych, promocji w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp. Uczestnik 
Projektu powinien wyrazić indywidualną zgodę w stosownym Oświadczeniu. 

 
§ 13  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  
 

1. Uczestnicy Projektu posiadają w szczególności następujące obowiązki:  
1) Przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu;  
2) Bieżące informowanie pracowników Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;  
3) Punktualne przychodzenie na zajęcia i umówione spotkania;  
4) Skuteczne i z wyprzedzeniem poinformowanie personelu ŚOWES o każdorazowej 

nieobecności na zajęciach;  
5) Uczestniczenie w zajęciach i spotkaniach w pełnym zakresie przewidzianym w programie;  
6) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć i spotkań zgodnie z poleceniami prowadzących;  
7) Potwierdzanie każdorazowo obecności na zajęciach i spotkaniach poprzez złożenie podpisu 

na liście obecności;  
8) Potwierdzanie odbioru materiałów i innych świadczeń uzyskanych w ramach Projektu 

poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście;  
9) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu;  
10) Niezwłoczne informowanie personelu ŚOWES o ewentualnych zmianach swojej sytuacji 

zawodowej i/lub miejsca przebywania.  
 

§ 14  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu, tj. od 1.09.2019r. do 

31.12.2022 r. 

 
2 Realizatorzy Projektu informują, iż Kandydat może odmówić podania danych wrażliwych, tj. osoby z niepełnosprawnościami  (OzN); 

migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej) . Jednakże ze względu na treść 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 22.04.2015 znak MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015 informujemy iż: w sytuacji gdy uczestnik będący osobą 

fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby 

obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej) istnieje możliwość wprowadzenia 

niekompletnych w ww. zakresie danych uczestnika pod warunkiem udokumentowania przez Realizatora Projektu, iż działania w celu 

zebrania przedmiotowych danych zostały podjęte. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego 

uczestnika z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5 (3.3.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie) Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Niemniej, IZ musi być w stanie zapewnić 

wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu. Odmowa podania informacji dotyczących 

danych wrażliwych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem 

możliwości weryfikacji kwalifikowalności Kandydata oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie. 

http://www.sowes.pl/
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2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi Regulaminami 
wymienionymi w § 4 ust. 2 rozstrzygane będą przez Grupę Sterującą.  

3. Wszelkie usługi w Projekcie świadczone będą zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa 
Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dotyczącą zapewnienia standardów w obszarze 
usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w szczególności w zakresie: 
formalno-organizacyjnych zasad działania; udzielania wsparcia przez doradców i 
wykładowców (trenerów); zapewnienia dostępu do usług; współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi; etyki prowadzenia działań i udzielenia wsparcia przez ŚOWES. 

4. Szczegółowy zakres standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej 
rekomendowanych do osiągnięcia i wdrożenia w Projekcie, dostępny jest w Biurach ŚOWES 
oraz na stronie internetowej Projektu: www.sowes.pl  

5. Realizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania dodatkowych dokumentów 
wymaganych na etapie rekrutacji do Projektu. 

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz wprowadzanie zmian należy do właściwości Grupy 
Sterującej.  

7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest Biurach ŚOWES.  
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.  

 
 
 

Załączniki 
1. Załącznik nr 1 Słownik terminologiczny 
2. Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych dokumentów rekrutacyjnych i uczestnictwa w Projekcie 
3. Załącznik nr 3 Formularz zgłoszenia uczestnika – osoby fizycznej biorącej udział w projekcie 

z własnej inicjatywy 
4. Załącznik nr 4 Formularz zgłoszenia podmiotu 
5. Załącznik nr 5 Potwierdzenie spełnienia kryteriów rekrutacyjnych ( w tym kryteriów 

punktowanych) 
 

 
 

ZATWIERDZAMY 
 
 

Przedstawiciele Grupy Sterującej  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sowes.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
 

SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY 
 

Definicje i pojęcia wykorzystane w niniejszym Regulaminie:  
1. Biura ŚOWES funkcjonują w nastepującyb lokalizacjach: 

1) 28 – 300  Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3 (lokalizacja tymczasowa); 
2) 27 – 600  Sandomierz, ul. Ks.Poniatowskiego 2 
3) 28-100 Busko Zdrój, ul. Lipowa 1 (Mobilny Punkt Konsultacyjny, przy czym pełni rolę 

Biura Głównego ŚOWES do czasu uruchomienia lokalizacji docelowej Biura w 
Jędrzejowie) 

2. Biura ŚOWES czynne są przez cały okres realizacji projektu. 
3. Biura ŚOWES stanowią miejsce kontaktu z klientem ŚOWES i mieszczą: pokój doradztw 

przeznaczony do indywidualnych spotkań doradców, salę szkoleń na ok. 30 osób, inkubator 
przedsiębiorczości społecznej (na min.4 stanowiska pracy). 

4. Biura ŚOWES czynne są przez 5 dni w tygodniu średnio 8 godzin dziennie; 
5. Inkubatory przedsiębiorczości społecznej wyposażone są w zestawy komputerowe z dostępem 

do internetu oraz urządzenia peryferyjne (drukarka, kopiarka, skaner, fax) oraz  materiały 
biurowe na potrzeby prowadzenia wsparcia do Klientów Inkubatorów. 

6. Kadra kluczowa zgodna ze standardami AKSES: 
1) Kluczowy Doradca Ogólny – pełniący zakres  doradztwa ogólnego 
2) Animatorzy, Mentorzy Rozwoju Lokalnego 
3) Doradcy Biznesowi 
4) Doradcy / specjaliści/ trenerzy  wyłonieni w drodze postępowań.  

7. Realizator(-zy) Projektu – podmiot, wchodzący w skład konsorcjum ŚOWES realizującego Projekt; 
ilekroć jest mowa o Realizatorze/-ach, należy przez to rozumieć Lidera i/lub Partnerów 
upoważnionych do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

8. Regulamin – oznacza niniejszy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” do Projektu „Świętokrzyskie 
Ośrodek Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”;  

9. ŚOWES – skrót: Świętokrzyski Ośrodek Ekonomii Społecznej – wyodrębniona organizacyjnie w 
strukturze Partnerstwa akredytowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
(MRPiPS) jednostka zajmująca się bezpośrednio wdrażaniem działań Projektu, zgodnie ze 
standardami działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej ustalonymi przez MRPiPS w 
obszarze świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES); 

10. Podmiot ekonomii społecznej (PES) – skrót: oznaczający podmioty ekonomii społecznej, do 
których zalicza się: 

a. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2016, poz. 239); 

b. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym:  

• CIS i KIS, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym 
((Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.); 

• ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 
721, z późn. zm.); 
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c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 239);  

d. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 
komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:  

• organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z 
której zyski wspierają realizację celów statutowych;  

• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i 
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21);  

• spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie 
więcej niż 50%.  

13. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) 3– podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:  
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym  

i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  

ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub  

iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe, lub  

iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem jest:  

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia 
tych osób:  

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:  
 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób 

niepełnoletnich, lub  
 osób bezrobotnych, lub  
 absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym, lub  
 osób ubogich pracujących, lub  
 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii, lub  
 osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;  

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego;  

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad 
dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

 
3 Definicja przedsiębiorstwa społecznego wskazana w niniejszym Regulaminie tożsama jest z definicją wskazaną w rozdziale 3 pkt.  28 
„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. 
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wieku do lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach 
wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy 
jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, 
wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa 
krajowego nie stanowią inaczej);  

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako 
kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność 
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich 
struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 
pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub 
innym dokumencie założycielskim;  

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie 
przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z 
wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów  
cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu 
pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 
miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy 
zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.  

 
11. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (W tym również osoby przebywające w pieczy 
zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. ) 1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu „Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020” lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
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g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o 
ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
osobą z niepełnosprawnością; 
h) osoby niesamodzielne; 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
„Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020”; 
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
k) osoby korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 
 

12. Kandydat/Kandydatka/Kandydatura – osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej (PES), 
przedsiębiorstwo społeczne (PS) lub instytucja otoczenia ekonomii społecznej (IOES) oraz 
osoby delegowane z ww. instytucji, które z własnej inicjatywy zamierzają uzyskać wiedzę i 
umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 
społecznej – ubiegający się o uzyskania wsparcia w Projekcie;  

13. UP – skrót oznaczający: Uczestnik/Uczestniczka Projektu na potrzeby niniejszego Regulaminu 
rozumie się jako  

a. osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
instytucje otoczenia ekonomii społecznej (IOES) – spełniający warunki przynależności do 
Grupy Docelowej i zakwalifikowani do otrzymania wsparcia w Projekcie na zasadach 
określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

b. osoby fizyczne bądź osoby prawne tworzące grupę inicjatywną, zainteresowane 
utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego i utworzeniem w jego ramach 
nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”;  

c. Podmiot ekonomii społecznej zainteresowany przekształceniem w przedsiębiorstwo 
społeczne i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”;  

d. przedsiębiorstwo społeczne zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób 
wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.  

14. GI – skrót oznaczający: Grupa inicjatywna: osoby fizyczne i/lub osoby prawne przystępujące do 
projektu z zamiarem wypracowania założeń co do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego  

15. OWES – skrót: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej podmiot lub partnerstwo posiadające 
akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości wg standardów Systemu 
akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej, wydaną przez 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie usługi wsparcia 
ekonomii społecznej. 

16. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES): Program rozwoju przyjęty uchwałą nr 
11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M. P. poz. 811), określający cele i 
kierunki polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii 
społecznej do 2023 roku. 
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17. Usługi wsparcia ekonomii społecznej – pakiet usług rozumianych zgodnie z KPRES, świadczonych 
komplementarnie, obejmujący: usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), rozwoju ekonomii 
społecznej (usługi inkubacyjne) usługi wsparcia istniejących PS (usługi biznesowe). 

18. Instytucje rynku pracy – instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i 
przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj. publiczne służby 
zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje 
dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego;  

19. Publiczne służby zatrudnienia – podmioty tworzone przez organy zatrudnienia wraz z 
powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do 
spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą O promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

20. Instytucje pomocy i integracji społecznej – jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), 
jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie O 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz 
jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i 
integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 
1 ustawy O pożytku publicznym i o wolontariacie, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty 
prowadzące działalności w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest 
prowadzenie działalności gospodarczej); 

21. IOES – skrót: instytucje otoczenia ekonomii społecznej m.in. osoby prawne, o których mowa w 
art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy O spółdzielniach socjalnych, instytucje rynku pracy, instytucje 
pomocy i integracji społecznej, sektor przedsiębiorców, media;  

22. Grupa Sterująca – organ w Projekcie uprawniony do podejmowania kluczowych decyzji 
składający się z uprawnionych przedstawicieli Realizatorów Projektu;  

23. eS – skrót/zwrot oznaczający: ekonomia społeczna;  
24. SeS – skrót oznaczający: sektor ekonomii społecznej  
25. OzN – skrót oznaczający: osoby z niepełnosprawnością 
26. JST – skrót oznaczający: jednostki samorządu terytorialnego 
27. IZ – skrót: oznacza Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. 
Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce;  

28. AKSES – skrót: Systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii 
społecznej nadzorowany przez ministerstwo do spraw zabezpieczenia społecznego. 

29. MPK – skrót: Mobilny Punkt Konsultacyjny min. raz/m-cu/powiat i/lub zgodnie z 
zapotrzebowaniem klientów – spotkania w terenie. 

32. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przedsiębiorcom 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 późn. zm.) oraz zgodną z przepisami rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 
oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012., str. 8) i Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
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z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. 2014 poz. 1543); 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); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 
zmieniające rozporządzenie 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. 2015 poz. 1474); 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu 
takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2012 poz. 1221). Wsparcie w ramach 
Projektu udzielane jest bezpłatnie z zastrzeżeniem obowiązków ciążących na PES 
uczestniczących w Projekcie, wynikających z uwarunkowań ewidencjonowania pomocy de 
minimis. 

33. Beneficjent pomocy publicznej (de minimis) – w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 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), przez beneficjenta pomocy należy rozumieć 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w 
zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno -  prawną oraz sposób 
finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.  

34. Test pomocy publicznej – narzędzie, które daje możliwość oceny, czy wsparcie oferowane w 
ramach Projektu jest obciążone pomocą publiczną / de minimis. Test pomocy publicznej 
sporządzają Realizatorzy Projektu dla każdego Beneficjenta indywidualnie. Na Realizatorach 
Projektu spoczywa obowiązek weryfikacji i przyjęcia oświadczeń od podmiotów kandydujących 
do Projektu. 

 


