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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU DO ŚCIEŻKI PS 
 

w ramach Projektu nr RPKP.09.04.01-04-0002/18 
„Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” 

 
w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 

Solidarne społeczeństwo 
Działanie 9.4 

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie 9.4.1 

Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 
 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

 
1. Podmiot ekonomii społecznej (PES): 
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

c) CIS i KIS; 

d) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);  

e) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

f) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

g) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 

wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);  

h) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Definicja podmiotu ekonomii społecznej wskazana w niniejszym Regulaminie tożsama jest z        definicją 

wskazaną w 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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2. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot ekonomii społecznej, który spełnia łącznie poniższe 
warunki: 

1) posiada osobowość prawną i prowadzi:  
a) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  
b) działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub  
c) działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), lub  
d) działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. 
zm.),  

2) zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup: 
a) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); 
b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

c) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy 
zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

d) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.); 

f) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.); 

g) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa krajowego wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów 
przeliczeniowych; 

h) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej; 

i) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

j) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

k) osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17 zgodnie z definicją z  ,,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”, tj. osoba uboga pracująca – osoba wykonująca 

pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy 

społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów 

dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. 

3) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału 
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przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową 
i społeczną; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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. b; 

7) prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi osobami i 
określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji 
zawodowych lub kompetencji kluczowych. 

Definicja przedsiębiorstwa społecznego wskazana w niniejszym Regulaminie tożsama jest  
z definicją wskazaną w 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. 
 

3. Zakres podmiotowy wsparcia: 
1) Dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wskazanych poniżej, 

na podstawie dokumentów nie starszych niż 4 tygodnie od dnia złożenia:  
a) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) - zaświadczenie 

z PUP i ZUS;  

b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z PUP i ZUS; 

c) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy 

zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy  - zaświadczenie z PUP i ZUS; 

d) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności/orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/dawne orzeczenie Komisji ds. 

Inwalidztwa i Zatrudnienia, zaświadczenie z ZUS; 

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) – 

zaświadczenie od lekarza psychiatry; 

f) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.) - zaświadczenie OPS/PCPR, 

zaświadczenie poradni terapii uzależnień, zaświadczenie PUP i ZUS, zaświadczenie ZK; 
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g) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów 

przeliczeniowych - zaświadczenie KRUS i ZUS; 

h) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej - zaświadczenie z OPS/PCPR i ZUS; 

i) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie OPS, zaświadczenie z PUP i ZUS; 

j) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z OPS/PCPR i ZUS; 

                    k) osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17 zgodnie z definicją z  ,,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”, tj. osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki 

ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 

interwencji socjalnej  - zaświadczenie z OPS. 

2) Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę 
na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub 
prowadzą działalność gospodarczą w momencie podejmowania zatrudnienia w PS. 

3) Status osób, o których mowa w niniejszym ustępie, jest weryfikowany w momencie złożenia 
wniosku o dotację oraz może dodatkowo zostać zweryfikowany w momencie podpisania umowy 
o udzielenie dotacji.        

4) Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji dla osób, o których mowa w 
pkt 1, jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, a w 
uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez KOW/B w minimalnym wymiarze 
zatrudnienia wynoszącym ½ etatu. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone 
przez PS bądź PES przekształcany w PS nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację i nie 
później niż 3 miesiące od dnia otrzymania pierwszej transzy dotacji. 
 

4. Nowe miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS): 
Poprzez nowe miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) na potrzeby niniejszego działania (§ 
3 ust. 1 poniżej) rozumie się stanowisko pracy: 

 Zajmowane przez osobę, o której mowa w ust. 3, 

 Na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,  

 Utrzymane w PS, przez co najmniej 12 miesięcy od dnia utworzenia stanowiska pracy, przez 
co należy rozumieć dzień podjęcia pracy, 

 W przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy 
lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego  
w formie finansowej (bez dotacji) – utrzymanie stanowiska pracy, co najmniej 6 miesięcy od 
zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej,  

 W wymiarze czasu pracy, co najmniej ½ etatu (w przypadku osób  
z niepełnosprawnością zatrudnionych na część etatu, normy czasu pracy wskazane w art. 15 
ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych można obniżyć proporcjonalnie do wymiaru etatu). 
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5.  Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez PS bądź PES przekształcany w PS nie 
wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację i nie później niż 3 m-ce od dnia otrzymania I transzy dotacji. 
 
6. Nowe przedsiębiorstwo społeczne – za nowe przedsiębiorstwo społeczne uznaje się podmiot utworzony 
przez grupę inicjatywną, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i spełniający cechy 
przedsiębiorstwa społecznego (z możliwością niespełniania cechy wskazanej w ust. 2 pkt. 6) w 
początkowym okresie działalności (do 6 miesięcy)), i który nie zakończył korzystania ze wsparcia 
pomostowego w formie finansowej. 
 
7. Istniejące przedsiębiorstwo społeczne – za istniejące przedsiębiorstwo społeczne uznaje się: 

a) W przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES,  
ale bez uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który w 
momencie przystąpienia do ścieżki wsparcia dotacyjnego OWES spełnia cechy przedsiębiorstwa 
społecznego.   

b) W przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub 
wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa 
społecznego. 

 
8.    Odbiorca wsparcia: 

Podmiot ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwo społeczne, który otrzymał decyzję  
o udzieleniu dotacji i z którym Realizator zawarł umowę o udzielenie dotacji i/lub zawarł umowę o udzielenie 
wsparcia pomostowego. 

 
9. Uczestnik* projektu (Wnioskodawca): 
 Poprzez uczestnika projektu na potrzeby niniejszego działania rozumie się: 

a) 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 § 1 ust. 3 powyżej; 

b) Podmiot ekonomii społecznej zainteresowany przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w § 1 ust. 3 powyżej; 

c) Przedsiębiorstwo społeczne zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób 
wskazanych w § 1 ust. 3 powyżej. 

* ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o uczestniku należy przez to rozumieć uczestnika lub 
uczestniczkę w rozumieniu opisanym w niniejszym punkcie.    

 
10. Grupa inicjatywna: 

Poprzez grupę inicjatywną na potrzeby niniejszego działania rozumie się uczestników projektu (osoby 
fizyczne bądź prawne), które w toku wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wypracowują 
założenia, co do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego. 

 
11.  Dotacja: 

Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w nowym lub istniejącym 
przedsiębiorstwie społecznym bądź w podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem 
przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne. 

 
12. Trwałość miejsc pracy: 

a) Okres trwałości nowych miejsc pracy wynosi, co najmniej 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca 
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pracy oraz 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego (podstawowego lub 
przedłużonego) w formie finansowej.   

b) W okresach trwałości wskazanych w pkt 1) powyżej zakończenie stosunku pracy  
z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie  
z przyczyn leżących po stronie pracownika. 

W sytuacji, gdy stanowisko pracy nie ulegnie likwidacji oraz jak najszybciej zostanie ponownie 
obsadzone przez osobę wskazaną w definicji PS, należy uznać je za istniejące nieprzerwanie. Okres 
pomiędzy ustaniem zatrudnienia jednej osoby a zatrudnieniem kolejnej, co do zasady, nie powinien 
przekraczać 30 dni. Okres ten nie powinien być dodawany do okresu trwałości (zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 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). Każdy przypadek winien być 
rozpatrywany indywidualnie, a ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Realizatora.  

 
13.  Trwałość przedsiębiorstwa społecznego: 
 Okres trwałości przedsiębiorstwa społecznego dotyczy: 

 Spełnienia łącznie wszystkich cech PS przez okres obowiązywania umowy o udzielenie dotacji, 

 Zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w projekcie, podmiot nie 
przekształci się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji PES, a w przypadku likwidacji tego 
PES – zapewnienia, iż majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie 
PS, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
 

14. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES): 
Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, 
świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES. 
 
15. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES): 
Program rozwoju przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 
Społecznej” (M.P. poz. 811 z późn. zm.), określający cele i kierunki polityki publicznej w obszarze włączenia 
społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020.  
 

       16.  Projekt: 
Projekt pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” realizowany w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Numer projektu: RPKP.09.04.01-04-0002/18.  
Strona internetowa projektu: www.kpowes.org.pl, adres mailowy do kontaktu w sprawie projektu: 
biuro@kpowes.org.pl. 
 

17. Realizator (Operator dotacji): 
Podmiot pod nazwą Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA realizujący projekt i jednocześnie 
prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla subregionu pierwszego – 
posiadający zaświadczenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

        Adres Realizatora: Sułkowskiego 17, Bydgoszcz. Numer telefonu Realizatora: 52 349 54 77  
 
18. Subregion pierwszy obejmuje: 
 Poniżej wymienione powiaty województwa kujawsko – pomorskiego: 

a)  M. Bydgoszcz, 

http://www.ekonomia-spoleczna.com.pl/
mailto:biuro@kpowes.org.pl
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b) bydgoski, 
c) nakielski,  
d) sępoleński, 
e) tucholski.  

 
§ 2 

Cel działania 

1. Niniejszy regulamin określa zakres, warunki oraz zasady prowadzenia naboru do Ścieżki PS w ramach 

Projektu i wsparcie na: 

a) Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w §1 ust.3., poprzez tworzenie nowych 

przedsiębiorstw społecznych; 

b) Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w §1 ust.3., w istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych; 

c) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w §1 ust.3., w PES, wyłącznie pod 

warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. 

2. Przyznawanie dotacji jest powiązane z usługami towarzyszącymi przyznawaniu dotacji polegającymi na: 

 podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i 

rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS, wsparcie 

to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego PS, umożliwia 

wykorzystanie różnorodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na przykład takich jak 

szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp. 

– obowiązkowo dla każdego PS, wsparcie to może być realizowane m.in. w formie voucherów, 

 dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS 

(adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w PS) – fakultatywnie dla poszczególnych PS, w 

zależności od ich indywidualnych potrzeb, 

 pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego 

funkcjonowania. PS. 

3. W ramach niniejszego działania, Realizator zakłada preferencje dla: 

a. tworzenia miejsc pracy i nowych PS w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu 
1.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, 
budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w 
strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie na Rzecz Ekonomii Społecznej i 
wskazanych przez RKES tj.:  

 turystyka, np.: wioski tematyczne, wspieranie rozwoju produktów regionalnych, sieć 

agroturystyczna – turystyka wiejska, turystyka skierowana do osób, które przyjechały w 

celach medycznych; 

 usługi dla osób starszych: usługi opiekuńcze i łączące różne pokolenia, gospodarstwa 

opiekuńcze  itp.; 
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 „zielona” gospodarka, czyli usługi związane z ekologią: zdrowa żywność, zielony transport, 

elektromobilność, ekobudownictwo, recykling, pielęgnacja zieleni itp.; 

 edukacja: zagrody edukacyjne, zielone szkoły, opieka nad dziećmi do lat 3, przedszkola itp.; 

 zdrowie: usługi okołosanatoryjne, usługi terapeutyczne itp.; 

 usługi wytchnieniowe. 

b. tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w 
ramach PI 9v. 

4. Realizator monitoruje status oraz sytuację przedsiębiorstwa społecznego (w tym w szczególności trwałość i 

poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, spełnianie przesłanek PS, stopień realizacji 

biznesplanu oraz sytuację finansową PS, a także jego trwałość) zgodnie z celem niniejszego działania, 

niniejszym Regulaminem, Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wytycznymi 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, 

Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, a Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do 

współpracy i udostępnienia wszelkich z tym związanych danych. Monitoring trwałości utworzonych miejsc 

pracy oraz monitoring trwałości przedsiębiorstwa społecznego mogą odbywać się po zakończeniu realizacji 

projektu. 

 

§ 3 

Kwalifikowalność i rekrutacja uczestników projektu 

1. Uczestnikiem/czką projektu mogą być wyłącznie:  
a. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, 
b. podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
c. podmioty ekonomii społecznej, 
d. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, 
e. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, 
f. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, 
g. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 

 
z subregionu 1 obejmującego powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i m. Bydgoszcz (co oznacza: 
w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie subregionu 1; 
osób fizycznych – zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracę lub naukę na terenie 
subregionu 1). 
2. Przedstawiciele ww. grup docelowych mogą korzystać ze wsparcia animacyjnego i inkubacyjnego OWES, 

natomiast wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy udzielane jest wyłącznie dla: 
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- osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); 
- osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej 
pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
- osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; 
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
- osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.); 
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.); 
- osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa krajowego wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 
- osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej; 
- osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy; 
- osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
- osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17 zgodnie z definicją z  ,,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”, tj. osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie 

i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której 

dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. 

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 1 obejmującego powiaty: 
bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i m. Bydgoszcz. 
3. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: 

a) Wypełnienie odpowiedniego formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami: 

 dla osób fizycznych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w nowo tworzonym 
przedsiębiorstwie społecznym,  

 dla osób prawnych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w nowo tworzonym 
przedsiębiorstwie społecznym,  

 dla przedsiębiorstw społecznych w związku z utworzeniem w tym przedsiębiorstwie nowych 
miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem,  

 dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z przekształceniem w nowe przedsiębiorstwo 
społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie nowych miejsc pracy. 

b) Przynależność do jednej z grup docelowych Projektu zgodnie z §3ust.1.; 
c) spełnienie wymogów kwalifikowalności i dopełnienie wszystkich formalności procedury 
rekrutacyjnej wskazanej w § 5 niniejszego Regulaminu. 

4. Odbiorcy wsparcia, o których mowa w ust.1, zobowiązani sią do przestrzegania kryteriów i postepowania 
zgodnie z procedurą rekrutacji opisaną szczegółowo w § 5 Regulaminu. 
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§ 4 

Informacje i postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy procedury naboru i oceny kwalifikowalności Uczestników projektu, o 

których mowa w §3 ust.1, w ramach tzw. Ścieżki PS: 
 

a. kompleksowego pakietu wsparcia i usług w ramach KPOWES prowadzącego  
do utworzenia nowego PS (obejmującego finalnie udzielenie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego na utworzenie miejsc pracy w PS – dotacji oraz wsparcia pomostowego, 
powiązanych z usługami towarzyszącymi polegającymi na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu 
umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, dostarczaniu i rozwijaniu 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS, pomocy w uzyskaniu 
stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania PS), 

b. kompleksowego pakietu wsparcia i usług w ramach KPOWES prowadzącego 
do przekształcenia PES w PS (obejmującego finalnie udzielenie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego na utworzenie miejsc pracy w PS – dotacji oraz wsparcia pomostowego, 
powiązanych z usługami towarzyszącymi – bez wsparcia pomostowego), 

c. kompleksowego pakietu wsparcia i usług w ramach KPOWES prowadzącego 
do utworzenia miejsc pracy w istniejących PS (obejmującego finalnie udzielenie bezzwrotnego 
wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w PS dotacji oraz wsparcia pomostowego, 
powiązanych z usługami towarzyszącymi – bez wsparcia pomostowego). 

2. Usługi towarzyszące w a., b. oraz c. obejmują: wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych 
niezbędnych do pracy w PS), doradców specjalistycznych i w zakresie PZP, opieka kluczowego doradcy, 
kluczowego doradcy biznesowego, specjalisty ds. przedsiębiorczości. 

3. Szczegółowy zakres i regulamin udzielania wsparcia finansowego w postaci dotacji i usług 
towarzyszących przyznawaniu dotacji jest określony w odrębnym. Regulamin udzielania dotacji 
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź 
w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w 
przedsiębiorstwo społeczne. 

4. Realizator w celu weryfikacji formularzy rekrutacyjnych powołuje Komisję Rekrutacyjną. 
5. Komisja Rekrutacyjna składa się z minimum 3 osób. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą eksperci 

powołani przez Realizatora. Realizator może powołać w skład Komisji inne osoby, których kwalifikacje 
okażą się niezbędne przy dokonywaniu oceny Formularzy Rekrutacyjnych.  

6. Elementem zachowania zasady bezstronności oraz rzetelności jest podpisanie przez członków Komisji 
Rekrutacyjnej deklaracji poufności i bezstronności, będącej elementem kart oceny formularza 
rekrutacyjnego. 

7. Oceny formalnej kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie dokonuje członek zespołu projektowego w 
oparciu o Załącznik nr 1  do Regulaminu – Kartę oceny formalnej formularza rekrutacyjnego. 

8. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych będzie się odbywała w oparciu o Załącznik nr 2  do 
Regulaminu Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do PS - kartę oceny merytorycznej formularza 
rekrutacyjnego zawierającą kryteria wyboru oraz jego uzasadnienie.  
 

 

§ 5 

Procedura naboru i oceny kwalifikowalności uczestników projektu 
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1. Rekrutacja uczestników/uczestniczek prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia 16 grudnia 2019r. 
Realizator powiadomi o zakończeniu rekrutacji na stronie internetowej Projektu. 

2. Do udziału w ścieżce PS oferowanej przez „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
V” zostaną zakwalifikowani/ne Kandydaci/tki spełniający/-ce kryteria dostępu do wsparcia, o których 
mowa w § 3 ust. 1, którzy przejdą pozytywnie: 

a. procedurę oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych, 
b. procedurę oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych, 
c. spotkanie/rozmowę z Komisją Rekrutacyjną. 

3. Formularze Rekrutacyjne kandydatów będą rejestrowane z datą wpływu od dnia rozpoczęcia rekrutacji, 
o której mowa w ust. 1.  

4. Złożony formularz rekrutacyjny musi spełniać wszystkie poniższe kryteria formalne:  
a. został złożony przez osobę spełniającą kryteria wymienione w § 3 ust. 1,  
b. złożony został obowiązujący Formularz rekrutacyjny,  
c. Formularz rekrutacyjny został złożony w trakcie trwania naboru,  
d. w Formularzu rekrutacyjnym oraz w Załączniku nr 1 wypełnione zostały wszystkie 

niezaciemnione pola,  
e. Formularz rekrutacyjny zawiera własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż podane  

w nim dane są prawdziwe,  
f. Formularz rekrutacyjny został czytelnie podpisany przez kandydatkę/kandydata, 
g. Złożone zostały wszystkie wymagane załączniki. 

5. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia formularza o braki z pkt d, e, f, g. 
6. Kandydat/-tka na Uczestnika/czkę projektu składający Formularz rekrutacyjny zostaje poinformowany 

telefonicznie lub mailowo o ewentualnych brakach formalnych, na których uzupełnienie przysługuje 
termin maksymalnie 3 dni roboczych. 

7.  Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego. 
8. Podpisanie Formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z przedmiotowym 

Regulaminem rekrutacji i przyjętymi kryteriami kwalifikacji do projektu. Poza tym Kandydat/tka na 
Uczestnika/czkę projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia w powyższym zakresie, które  
stanowi integralną cześć Formularza rekrutacyjnego. 

9. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo  
lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydat/-tka  
na Uczestnika/czkę projektu. Wyjątek stanowi Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego - Krótki 
opis planowanej działalności który należy wypełnić wyłącznie komputerowo lub na maszynie.  

10. Kompletny dokument wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu 
rekrutacyjnym należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, 
w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej V – ścieżka PS”.  

11. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu,  w godzinach pracy biura 
tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów 
pracownikowi). 

12. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy 
pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a 
nie data nadania przesyłki).  

13. Po zakończeniu naboru, Formularze rekrutacyjne w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie 
formalnej zgodnie z Załącznikiem nr 1  do Regulaminu – Kartą oceny formalnej formularza 
rekrutacyjnego. 

14. Każdy Formularz rekrutacyjny spełniający wszystkie kryteria formalne wskazane w § 5 pkt 4 zostanie 
przekazany do oceny członkom Komisji Rekrutacyjnej.  
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15. Załącznikiem do Formularza Rekrutacyjnego jest Krótki opis planowanej działalności, którego ocena 
stanowi największy udział w przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną punktacji. 

16. W przypadku, gdy oceniający stwierdzi, że Formularz rekrutacyjny nie spełnia kryteriów formalnych, a 
uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, dokument, jako niepodlegający ocenie 
merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowują ten fakt na Załączniku nr 
2  do Regulaminu Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do PS - kartą oceny merytorycznej formularza 
rekrutacyjnego. 

17. Formularze rekrutacyjne oceniane będą według następujących kryteriów: 
 

L.p. Kryterium 
Max. liczba  

punktów 

I Celowość przedsięwzięcia, aspekty społeczne i kluczowe sfery rozwojowe  

1 Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego i utworzenia nowych 

miejsc pracy w nowym PS, bądź utworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym PS, 

bądź utworzenia nowych miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej wyłącznie 

pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne 

5 

2 Ocena wartości społecznej przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 

odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa społecznego 
5 

II Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia   

1 Realność projektowanych produktów/ usług i możliwość ich realizacji 15 

2 Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu 

przedsięwzięcia (analiza rynku oraz konkurencji) 
15 

3 Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży  

(w tym oferty/ofert usług danego przedsiębiorstwa społecznego  

w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia) 

10 

III Potencjał  

1 Szeroko rozumiany potencjał osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, 

motywacyjny przyszłych członków lub pracowników przedsiębiorstwa społecznego 
15 

IV Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia  

1 Spójność planowanych zakupów z rodzajem działalności i stopień, w jakim 

zaplanowane zakupy umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia 

(niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług ze środków 

przyznanych przedsiębiorstwu społecznemu przy uwzględnieniu ich parametrów 

technicznych lub jakościowych) 

15 

2 Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu  5 
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V Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu w 

koniecznych przypadkach, elastyczność oferowanych usług oraz możliwość 

dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek) 

5 

VI Trwałość ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (ocena szans przetrwania i 

rozwoju przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego 

przedsięwzięcia) 

10 

VII Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń 10 

 Kryterium strategiczne  

1 Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw społecznych  

w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność 

pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne 

produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju 

województwa i Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wskazanych przez RKES tj.: 

 turystyka, np.: wioski tematyczne, wspieranie rozwoju produktów 

regionalnych, sieć agroturystyczna – turystyka wiejska, turystyka 

skierowana do osób, które przyjechały w celach medycznych; 

 usługi dla osób starszych: usługi opiekuńcze i łączące różne pokolenia, 

gospodarstwa opiekuńcze  itp.; 

 „zielona” gospodarka, czyli usługi związane z ekologią: zdrowa żywność, 

zielony transport, elektromobilność, ekobudownictwo, recykling, 

pielęgnacja zieleni itp.; 

 edukacja: zagrody edukacyjne, zielone szkoły, opieka nad dziećmi do lat 3, 

przedszkola itp.; 

 zdrowie: usługi okołosanatoryjne, usługi terapeutyczne itp.; 

 usługi wytchnieniowe 

 

 i/lub spełnianie innych kryteriów wskazanych w § 2 ust. 3 pkt.b 

10 

Łącznie 120 
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18.  Oceniający zobowiązany jest do podania uzasadnienia dla dokonanej oceny. Minimalny zakres 
uzasadnienia oceny Formularza Rekrutacyjnego obejmuje wyjaśnienie każdej oceny cząstkowej, tj. 
odnoszącej się do poszczególnych kryteriów zgodnie z pkt. 17 oraz podsumowanie ocenianego 
Formularza. 

19. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków KR, 
(przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić min. 60% punktów), Formularz rekrutacyjny 
poddawany jest dodatkowej ocenie przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego KR, która nie 
oceniała go za pierwszym razem. Ocena ta stanowi wówczas ocenę ostateczną. 

20. W przypadku dokonywania oceny formularza przez trzeciego oceniającego pod uwagę będzie brana 
jego ocena oraz ta ocena jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 
oceniającego. Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a 
liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są różne, pod uwagę brana będzie 
ocena trzeciego oceniającego oraz ocena tego z dwóch oceniających, który przyznał większą liczbę 
punktów. 

21. Po zakończeniu oceny, osoby zgłoszone do udziału (które uzyskały minimum 60% maksymalnej liczby 
punktów w ramach oceny Formularza rekrutacyjnego) zostaną zaproszone mailowo lub telefonicznie 
na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną, podczas którego będą mogli przedstawić szerzej swój pomysł  
na działalność. Ze spotkania sporządzona zostanie pisemna ocena kandydatów wg kryteriów 
określonych w ust.17. 

22. Termin i miejsce spotkań zostaną wskazane w harmonogramie naborów. 
23. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół (zawierający informacje z przebiegu prac 

Komisji Rekrutacyjnej). 
 
 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowani jedynie Kandydaci/tki, których inicjatywa 
(przedstawiona w Załączniku numer 1 do Formularza Rekrutacyjnego - Krótki opis planowanej 
działalności) spełniła łącznie następujące kryteria: 
a. uzyskała minimum 60% maksymalnej liczby punktów w procedurze oceny Formularza 

rekrutacyjnego (średnia punktów przyznanych przez oceniających), 
b.  uzyskała minimum 60% maksymalnej liczby punktów w ocenie Komisji Rekrutacyjnej. 

2. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma otrzymanych punktów w ramach oceny opisanej w 
ust.1. 

3. Na podstawie wyników prac Komisji Rekrutacyjnej stworzona zostanie lista rankingowa uporządkowana 
wg ilości uzyskanych punktów.  

4. W przypadku Kandydatów/ek, którzy uzyskają taką samą ocenę punktową o zakwalifikowaniu  
do Projektu decyduje kolejność złożenia dokumentów. 

5. Lista rankingowa  może ulec korekcie po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. 
6. Osoby/podmioty, które z powodu wyczerpania środków nie zakwalifikują się do udziału  

w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo udziału  
w projekcie w momencie rezygnacji przez osoby/podmioty wcześniej zakwalifikowane. 

7. Realizator ma obowiązek powiadomienia osób ubiegających się o udział w projekcie  
o wynikach dokonanej oceny. Uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym zostanie przesłane 
pisemnie na prośbę kandydata. 
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8. Pisemna korespondencja może być przesyłana również drogą elektroniczną w formie załącznika 
stanowiącego skan pisma. 

§ 7 

Procedura odwoławcza 

1. Osoby ubiegające się o udział w Projekcie, które otrzymały wynik negatywny w procesie rekrutacji mają 
prawo złożenia odwołania od przekazanej decyzji, w terminie 2 dni roboczych. Odwołanie powinno być 
złożone na piśmie pocztą za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio w biurze projektu lub emailem 
(zeskanowane pismo z podpisem). O dacie złożenia odwołania decyduje data stempla pocztowego lub 
bezpośredniego złożenia w biurze projektu. Pouczenie o procedurze złożenia odwołania będzie 
zamieszczone w piśmie informującym o ocenie formularza. 

2. Realizator ustosunkowuje się do treści odwołania w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania.  
3. Realizator powinien uwzględnić wyjaśnienia przedstawione przez osobę ubiegającą się o udział w 

projekcie (jeżeli przedstawiła dodatkowe informacje) i w uzasadnionych przypadkach może przekazać 
Formularz Rekrutacyjny wraz z wyjaśnieniami do ponownej oceny (powtórzyć procedurę).  

4. Decyzja Realizatora w zakresie odwołania jest wiążąca. 
 

§ 8 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest zgodnie z : 

 Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,  

 Regulaminem konkursu zamkniętego numer Nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18 Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014 - 2020  

 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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,  

2. Szczegółowy zakres oraz zasady wsparcia szkoleniowo-doradczego reguluje Umowa na świadczenie 
usług szkoleniowo-doradczych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do: 
a. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie, 
b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo podpisem na liście obecności oraz innych 

dokumentów potwierdzających odebranie usługi szkoleniowo – doradczej, 
c. pisemnego potwierdzenia otrzymania poczęstunku i materiałów szkoleniowych, 
d. wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów wskazanych przez Realizatora 

Projektu niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu, 
e. przystępowania do ewentualnych testów/sprawdzianów wiedzy przewidzianych przez 

osoby prowadzące szkolenia. 
 
 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
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1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora merytorycznego 
OWES.  

2. Ostateczna interpretacja regulaminu leży w kompetencji Realizatora Projektu.  
3. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z  IZ (Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego). 
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i wytycznych horyzontalnych związanych z 
przedmiotowym wsparciem. 

5. Obowiązującymi dokumentami w ramach rekrutacji uczestników/czek projektu do ścieżki PS są wersje 
dokumentów obowiązujące na dzień składania formularzy rekrutacyjnych. 

6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia złożonych formularzy 
rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami o dokumenty/ zapisy wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa jeżeli zmianie ulegną zapisy w niniejszym regulaminie w okresie pomiędzy złożeniem 
formularzy a dokonaniem oceny formalnej.  

 
 
 
 
 
 


