REGULAMIN KORZYSTANIA Z INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
w ramach projektu
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV
realizowanego przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
(Nr projektu: RPKP.09.04.01-04-0002/16-00)

§1

1.

Regulamin określa warunki korzystania z usług Inkubatora Przedsiębiorczości
Społecznej, zwanego dalej IPS, w

ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek

Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”.
2.

Projekt jest realizowany od 01.06.2016 r. – 30.09.2019 r. na terenie subregionu 1
województwa Kujawsko-Pomorskiego (powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński,
tucholski i m. Bydgoszcz), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne
społeczeństw, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społeczne, Poddziałanie 9.4.1
Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.
§2

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Realizator projektu – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA; biuro
projektu: ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz,
2. Subregion 1 - powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i Miasto Bydgoszcz,
3. Projekt

–

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

(KPOWES),
4. ES – ekonomia społeczna,
5. IPS – Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
6. Zgłoszenie – dokument każdorazowo składany przez podmiot ekonomii społecznej
chcący skorzystać z zasobów/wsparcia IPS,

7. Opiekun Inkubatora – pracownik KPOWES wyznaczony do administrowania
pomieszczeniami w IPS, udzielania potrzebnej pomocy czy wsparcia,
8. Pomieszczenie – pomieszczenie biurowe udostępniane bezpłatnie podmiotom
ekonomii

społecznej;

pomieszczenie

użyczane

jest

w

ramach

Inkubatora

Przedsiębiorczości Społecznej, którym zarządza Realizator projektu,
9. Podmiot ekonomii społecznej (PES) - podmioty zgodnie z definicją zawartą w
Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (Załącznik do Uchwały
Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014).

§3

Celem funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej jest:
1. rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów subregionu 1 województwa
kujawsko-pomorskiego oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez
likwidację lub ograniczenie barier blokujących ich aktywność w działaniach,
2. zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego dla podmiotów ekonomii
społecznej poprzez prowadzenie działań w Inkubatorze,
3. budowa współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej działającymi w
Inkubatorze, promocja działań partnerskich i sektora ekonomii społecznej,
4. zwiększenie aktywności sektora ekonomii społecznej poprzez wygenerowanie nowych
inicjatyw realizowanych przez instytucje sektora ekonomii społecznej.

§4

1. Z usług IPS mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej (PES), mające swoją
siedzibę, oddział lub inną jednostkę organizacyjną zlokalizowaną na terenie
subregionu 1 województwa kujawsko-pomorskiego.

§5

1. Z usług IPS mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej, które nie posiadają
zaplecza technicznego, biurowego i administracyjnego - co w istotnym stopniu

ogranicza im możliwości prowadzenia działalności i/lub pragną korzystać z
działań merytorycznych Inkubatora na rzecz wzmocnienia swojego potencjału.
2. Warunkiem korzystania z dostępu do infrastruktury IPS jest złożenie Zgłoszenia,
każdorazowo przy chęci skorzystania z zasobów IPS.
3. W przypadku bardzo dużego zainteresowania ze strony podmiotów ekonomii
społecznej, w pierwszej kolejności przyjmowane będą podmioty zlokalizowane na
terenach wiejskich.

§6

1. PES jest uprawniony do korzystania z:
a. umeblowanego lokalu stanowiącego zasadniczy przedmiot umowy,
b. wskazanego

przez

opiekuna

ogólnodostępnego

sprzętu

komputerowego

znajdującego się w budynku, w którym położone jest biuro projektu,
c. ogólnodostępnej łazienki.
2. Lokal udostępniany jest w godzinach pracy Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej,
a ten zwyczajowo w godzinach funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej.
3. Kierownik KPOWES, na pisemną prośbę PES, może wyrazić zgodę na udostępnienie
lokalu w innych dniach i godzinach, na odrębnie uzgodnionych zasadach.
4. PES zobowiązuje się używać lokal oraz udostępniane przedmioty, w szczególności
komputer, drukarkę i telefon, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu
określonym w umowie.
5. PES ma obowiązek utrzymywania lokalu w należytym porządku i czystości.
6. IPS zobowiązuje się do: zapewnienia dostępu mediów do prawidłowego
funkcjonowania PES, zapewnienia dostępu do wspólnego telefonu, zapewnienia
dostępu do komputera i czarno-białej drukarki.
7. Usterki sprzętu, wady i zagrożenia wynikające z zauważonych usterek należy zgłaszać
niezwłocznie opiekunowi Inkubatora lub kierownikowi KPOWES.

§7

W ramach zasobów IPS zgłaszający się PES może skorzystać z następujących usług:
1. dostępu do powierzchni biurowej Inkubatora, komputerów, sprzętu drukującego i
kserograficznego, materiałów biurowych, telefonu, Internetu i biblioteczki - w celu
wykorzystywania tych zasobów do prowadzenia działań zgodnych z zakresem
działalności podmiotu objętego działaniami Inkubatora,
2. publikacji na stronie internetowej projektu opisu podmiotu korzystającego z IPS oraz
umieszczania na niej informacji o prowadzonych przez siebie działaniach,
ogłoszonych zapytaniach, przetargach, ofertach pracy, realizowanych projektach itp.
(pod warunkiem samodzielnego opracowania ich treści).

§8

Wszystkie podmioty korzystające z usług Inkubatora Ekonomii Społecznej oraz osoby je
reprezentujące zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:
1. Realizator projektu ma prawo do:
a. promowania podmiotów ekonomii społecznej korzystających z usług Inkubatora,
b. informowania mediów i opinii publicznej o prowadzonych przez nie działaniach,
c. wykorzystywania zdjęć i innych materiałów audiowizualnych, na których występują
przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, do celów związanych z promocją
projektu
d. informacji o działaniach, których realizacja jest związana z usługami
prowadzonymi w ramach projektu.
2. Informacje te mogą być wykorzystywane do promocji projektu oraz podmiotów
korzystających z usług Inkubatora.
3. Realizator projektu nie ma prawa do reprezentowania podmiotu korzystającego z usług
Inkubatora, podejmowania w jego imieniu jakichkolwiek decyzji lub zaciągania
zobowiązań.
4. Realizator projektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania prowadzone
przez podmioty korzystające z usług Inkubatora Ekonomii Społecznej, nawet w sytuacji,
gdy do ich realizacji wykorzystywane są usługi dostępne w ramach projektu.

5. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie i publikację swojego
wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych realizatora projektu.
6. Podmiot korzystający z usług Inkubatora ma prawo wykorzystywać w swojej
działalności informację o współfinansowaniu oraz logotypy obowiązujące w projekcie, w
oparciu o działania prowadzone w ramach projektu.
7. PES korzystający z usług Inkubatora nie ma prawa podejmować żadnych decyzji,
zaciągać zobowiązań oraz prowadzić działalności w imieniu organizatora realizowanego
projektu lub innych podmiotów korzystających z usług Inkubatora.
8. Osoby korzystające z usług Inkubatora są zobowiązane do:
a.

przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,

b.

dbania o sprzęt i wyposażenie Inkubatora,

c.

dbania o porządek w Inkubatorze,

d.

korzystania z elektryczności, wody, ogrzewania oraz innych mediów w taki
sposób, aby zminimalizować negatywny wpływ ich zużycia na środowisko
naturalne,

e.

zgłaszania wszelkich awarii, nieprawidłowości działania sprzętu i wyposażenia
Inkubatora oraz informowania o wszelkich sytuacjach, które mogą stanowić
zagrożenie dla osób korzystających z inkubatora oraz zgromadzonego sprzętu,

f.

niewynoszenia mienia bez zgody opiekuna IPS poza teren obiektu (dotyczy
wyposażenia pomieszczenia oraz sprzętu komputerowego),

g.

niedokonywania przeróbek i samowolnych napraw infrastruktury lokalowej i
urządzeń IPS.

9. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu IPS odpowiada korzystający, któremu
pomieszczenie jest użyczone.
10. W użyczanych pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasady dobrej współpracy;
spory między korzystającymi rozwiązywane są poprzez mediację opiekuna
Inkubatora.
11. W użyczanych pomieszczeniach obowiązuje zasada dbania o powierzone mienie oraz
utrzymywanie czystości; korzystający zobowiązany jest przekazać pomieszczenia w
stanie niepogorszonym.

12. W przypadku powstałych zniszczeń użyczający ponosi odpowiedzialność finansową,
adekwatną do powstałych szkód. Ewentualne oszacowanie strat pozostaje w gestii
realizatora.
13. Instalacja jakiegokolwiek sprzętu (w szczególności urządzeń elektrycznych), który
nie stanowi standardowego wyposażenia Inkubatora, wymaga zgody kierownika
KPOWES.
14.

Zabronione

komputerowego,

jest

dokonywanie

instalacja

zmiany

jakiegokolwiek

ustawień

i

konfiguracji

oprogramowania

sprzętu

komputerowego,

modyfikacja ustawień lub wyłączanie oprogramowania antywirusowego bez zgody
kierownika KPOWES.
15. Korzystanie z urządzeń biurowych odbywa się pod nadzorem pracownika IPS i jest
nieodpłatne.

§9

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez realizatora
projektu.
2. Korzystający z IPS zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulaminu.
3. IPS zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie, o których
korzystający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
4.Ogólny nadzór nad działalnością IPS, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym regulaminem, pozostaje w gestii realizatora projektu.
5. Decyzje realizatora projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

