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REGULAMIN 

NABORU WNIOSKÓW NA VOUCHER ROZWOJOWY dla 

Przedsiębiorstw Społecznych 

realizowanego 

w ramach projektu  „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr RPKP.09.04.01-04-0002/18  
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; 

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 
 

 
§ 1 Słownik pojęć 

Definicje: 

1. Operator:  

   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, ul. Sułkowskiego 17, 85 – 634 Bydgoszcz, KRS      

0000267049, NIP 554-27-24-731, REGON 340255202,  

2. Voucher rozwojowy (VR) – środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia i 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, o r a z  i n n y c h  u s ł u g ,  maksymalnie do 
wysokości 5.000,00 zł netto. (UWAGA: w przypadku PS nie będących płatnikiem podatku VAT kwota 
5000,00 zł również jest kwotą netto) 
 
3.Wnioskodawca –  Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)  z terenu subregionu pierwszego, które w dniu 

składania Wniosku posiada status PS zgodnie z aktualną  definicją oraz funkcjonujące na rynku co 

najmniej 6 m-cy. 

 
3a. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) podmiot, 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  
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g) socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.); 

h) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 
5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 

i) 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; 

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

k) 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; 

l) osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17 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) 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; 

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 ppkt. 2; 

7) prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w ppkt. 2, uzgodniony z tymi osobami                
i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji 
zawodowych lub kompetencji kluczowych. 

 

4.Wniosek PS do naboru na voucher rozwojowy – dokument, na podstawie którego Wnioskodawca 

aplikuje o dofinansowanie vouchera rozwojowego. 

5.Umowa na realizację vouchera – umowa podpisana między Operatorem a Wnioskodawcą, który spełnił 

kryteria wyboru i uzyskał akceptację Komisji Oceniającej. 

6.Pomoc de minimis– pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem 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, s. 1) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 488).  

 

 

7. Dzień roboczy – za dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  
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8.Wydatki kwalifikowalne - wydatki określone w Regulaminie, wskazane we Wniosku oraz Umowie, 

faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i  niezbędne 

do jego realizacji. Są to wydatki poniesione w związku z realizacją vouchera, które spełniają kryteria 

refundacji i rozliczenia. 

9.Wydatek niekwalifikowalny - każdy wydatek poniesiony w związku z realizacją vouchera, który nie  jest 

wydatkiem kwalifikowalnym. 

10. Regulamin – regulamin naboru, w ramach którego prowadzony będzie nabór Wniosków. 

11. Nabór wniosków– obejmuje nabór wniosków, ocenę spełniania kryteriów wyboru wniosków 

i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru Wnioskodawców zakwalifikowanych do wsparcia finansowego. 

12. RPO WK-P – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. 

 

§ 2 Obowiązujące Rozporządzenia 

 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L z 2013 r., Nr 347, s. 320 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

(Dz. Urz. UE z 2013 r., nr 347, s. 289), 

3. Rozporządzenie 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 z 2013 r., nr 352, s. 1). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r,. poz. 488). 

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.          

z 2020 r., poz. 708). 

6. . Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”. 

7. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”. 

8. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

22 sierpnia 2019 r., zwanych dalej „Wytycznymi kwalifikowalności wydatków”. 

9. 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 MR/2014-2020/16(02) z dnia 5 kwietnia 2018 r., zwanych dalej 

„wytycznymi równości szans i niedyskryminacji”. 
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10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 

poz. 488), zwanego dalej „rozporządzeniem de minimis RPO”. 

 

§ 3 Zasady naboru 
 

1. Celem vouchera rozwojowego jest wsparcie PS w dalszym funkcjonowaniu i rozwoju  

gospodarczym. 

2. Przystąpienie do naboru jest równoznaczne z akceptacją przez PS postanowień niniejszego   Regulaminu 

oraz jego załączników. 

3. Za procedurę wyboru PS, z którymi zostanie podpisana umowa na realizację vouchera, odpowiada 

Operator. 

4. Biuro Projektu Operatora znajduje się pod adresem: ul. Sułkowskiego 17, 85 – 634 Bydgoszcz, w godz. 8.00-
16.00. 
5. Ogłoszenie dotyczące voucherów i naboru jest umieszczane na stronie internetowej Operatora:  

www.kpowes.org.pl 
6. Termin naboru: od   15.03.2022 r. do  23.02.2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu        Wniosku do 

siedziby Operatora.  

7. Alokacja na przedmiotowy nabór wynosi 10.000,00 zł. (słownie:  dziesięć  tysięcy złotych  i 00/100) 

8. Przed złożeniem Wniosku w naborze PS Operator zaleca skorzystanie z bezpłatnej konsultacji 

świadczonej przez  doradców  KPOWES. 

9. PS może złożyć do Operatora tylko jeden Wniosek na voucher rozwojowy w trakcie trwania naboru. 
10. We wszystkich naborach na voucher rozwojowy  PS może złożyć maksymalnie 2 Wnioski. 

11. Dostawcą w ramach projektu na VR nie może być podmiot, z którym PS jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PS                   

a                   dostawcą, polegające na: 

1) udziale w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ PO, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do bezstronności w wyborze dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do przedsiębiorcy lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli.  

11.Nabór Wniosków następuje w formule konkursowej. 

 
 

§ 4 Wymogi dla Wnioskodawców 
 

1. O Voucher rozwojowy (VR) mogą ubiegać się wyłącznie  przedsiębiorstwo społeczne z subregionu 

pierwszego, zgodnie z obowiązującą na dzień składania wniosku definicją PS, prowadzące aktywną 

działalność gospodarczą  od co najmniej 6 m-cy oraz mające na ten dzień siedzibę na terenie subregionu 1. 

2. Wnioskodawca musi szczegółowo uzasadnić konieczność realizacji projektu oraz wykazać co konkretnie 

zmieni           się po  jego realizacji w PS (cel wydatków, użyteczność, potrzeba, innowacja itp.). 
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3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

4. Wnioskodawca po złożeniu dokumentacji nie może wnioskować o żadną zmianę rodzajów zakupu. 

5. Inwestycja w środki trwałe mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia. 

6. Wnioskodawca jest zobowiązany posiadać na swoim stanie zakupione wyposażenie i środki trwałe, a w 

przypadku wartości niematerialnych i prawnych oraz usług posiadanie dokumentów potwierdzających ich 

zakup min. 2 lata od dnia podpisania umowy. Zakazana jest sprzedaż, darowizna, wypożyczenie i użyczenie 

ww. w ciągu 2 lat od podpisania umowy. Brak posiadania zakupów zrealizowanych zgodnie z Wnioskiem 

Przedsiębiorstwa Społecznego do naboru na voucher rozwojowy podczas kontroli oznacza zwrot 

otrzymanych środków w ramach vouchera rozwojowego. 

7. Wnioskodawca nie może przekroczyć kwoty limitu pomocy de minimis. 

8. O voucher rozwojowy nie mogą ubiegać się PS, które: 

1) wykluczone są z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych; 

2) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną                     

z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE; 

3) karane na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); 

4) karane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 358); 

5) prowadzące działalność, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit a-e 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 r.); 

6) znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oraz w innych przypadkach określonych w art. 3 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje 

na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 

347/289 z 20.12.2013 r.); 

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o jakichkolwiek zmianach adresowych 

oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania Wniosku oraz umowy  i upoważnionych 

do kontaktu w sprawach vouchera rozwojowego niezwłocznie (nie później niż w ciągu     5 dni roboczych od 

dnia wystąpienia zdarzenia). 

10. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o adresie poczty elektronicznej Wnioskodawcy, oznacza to adres      

poczty elektronicznej służący do korespondencji wskazany we Wniosku. Wnioskodawca jest  zobowiązany 

do wskazania adresu poczty elektronicznej zapewniającego skuteczną komunikację. 

 
                                                                    § 5 Zasady oceny wniosków 

 
1. Weryfikacja Wniosków będzie obejmować ocenę kryteriów dostępu, a następnie kryteriów 

merytorycznych. 

2. Ocenę kryteriów dostępu prowadzi Komisja Oceniająca, w skład której wchodzą pracownicy Operatora. 

3. Wszyscy oceniający przed przystąpieniem do oceny zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia 
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o zachowaniu bezstronności i poufności w formie tzw. Deklaracji bezstronności, poufności i obiektywności. 

4. Każdy Wniosek ocenia dwóch losowo wybranych pracowników, wchodzących w skład Komisji 

Oceniającej, na podstawie kart kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych. 

5. Wybór PS   będzie   przeprowadzony   z   zachowaniem   zasad   bezstronności   i   przejrzystości,                    z 

zachowaniem   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. 

6. Szczegółowe zasady oceny : 

1) Ocena kryteriów dostępu polega na sprawdzeniu spełnienia obowiązkowych warunków określonych w 

Załączniku Nr 9 Karta oceny kryteriów dostępu. Ocena będzie dokonywana poprzez przypisanie 

poszczególnym warunkom wartości  „tak” lub „nie”. 

2) Niespełnienie co najmniej jednego z warunków w części kryteriów dostępu niepodlegających 

uzupełnieniu, powoduje odrzucenie Wniosku i nie podlega dalszej ocenie. 

3) W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży wniosek niekompletny, niezawierający wymaganych 

dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub we wniosku są inne błędy, nie będące 

oczywistymi omyłkami pisarskimi, Operator wezwie Wnioskodawcę drogą elektroniczną do 

uzupełnienia/poprawy wniosku, ze wskazaniem braków. Informacja o uzupełnienie odbywać się będzie na 

wskazany we wniosku adres korespondencyjny poczty elektronicznej. Nieusunięcie braków w wyznaczonym 

Wnioskodawcy terminie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku, jeżeli taki skutek powoduje wada 

wniosku. Operator nie ma obowiązku wzywania Wnioskodawcy do uzupełnienia braków dokumentów, 

oświadczeń, jeżeli mimo ich złożenia wniosek podlegałby odrzuceniu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do sprawdzania skrzynki elektronicznej. Wysłanie przez Operatora 

korespondencji na adres e-mail podany we Wniosku będzie uważane za jej skutecznie dostarczenie. 

3.1) Pracownik Operatora dokonujący oceny wniosku, może dokonać poprawy oczywistych omyłek 

pisarskich, zawartych we wniosku, po uzgodnieniu mailowym/telefonicznym z Wnioskodawcą, 

poświadczając naniesione zmiany w karcie oceny. Poprawa/uzupełnienie informacji przez pracownika 

Operatora nie może prowadzić do istotnej modyfikacji treści merytorycznej i finansowej wniosku. 

4) Poprawiony Wniosek/lub załączniki należy ponownie wydrukować oraz podpisać przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania PS, a następnie przesłać w formie papierowej w jednym egzemplarzu na 

adres Biura Projektu. PS ma możliwość jednorazowej poprawy Wniosku. 

5) Dokonanie zmian w uzupełnianym Wniosku w części nie wskazanej przez Operatora będzie skutkowało 

odrzuceniem Wniosku. 

6) W przypadku braku uzupełnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie, Wniosek zostanie 

odrzucony. 

7) O odrzuceniu Wniosku Operator poinformuje PS drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany we 

Wniosku lub drogą pisemną na adres podany we Wniosku. 

8) Ocena  zostanie przeprowadzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia Wniosku. 

Operator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zakończenia oceny. 

9) PS  o wynikach oceny  zostaną poinformowane  drogą elektroniczną na adres e-mail  wskazany we Wniosku 

lub drogą pisemną. 
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10. Do dofinansowania zostaną zakwalifikowane PS, które zamierzają sfinansować: 

 zakupy wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych             

z działalnością przedsiębiorstwa  w procesie świadczenia usług czy produkcji,  

 zakup specjalistycznych usług. 

 

*dopuszczony jest zakup usługi tworzenia/przebudowy strony internetowej, e-sklepu, o ile Wnioskodawca 

zrealizuje ww. zakupy w ciągu 3 m-cy od podpisania umowy. 

 
Kryteria merytoryczne wyboru: 

 maks. 100 pkt – wpływ projektu na utrzymanie firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy, kondycję 

finansową, rozwój itp. 

w tym: 

 50 pkt - uzasadnienie celu projektu 

 25 pkt - wpływ projektu na kondycję finansową i rozwój  PS 

 25 pkt - racjonalność wydatków 

 Maksymalnie można uzyskać  w sumie 100 punktów 

Do dofinansowania skierowane zostaną wnioski, które otrzymają min. 50 pkt liczonych jako średnia  2 

oceniających. Lista rankingowa obejmować będzie wnioski w kolejności od największej liczby punktów do 

najmniejszej. Wnioski z liczbą punktów poniżej 50 nie kwalifikują się do wsparcia. Do dofinansowania 

zostaną skierowane wnioski, które zmieszczą się w limicie alokacji w tym naborze. 

11. Operator nie przewiduje zwiększenia alokacji na niniejszy nabór. 

12. Operator nie przewiduje listy rezerwowej złożonych Wniosków. 

13. Lista rankingowa Wniosków, które zakwalifikowały się do wsparcia zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Operatora. 

14. PS zakwalifikowane do dofinasowania zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany we Wniosku lub drogą pisemną. 

15. Podpisanie umowy na realizację vouchera rozwojowego z PS nastąpi w siedzibie Operatora we 

wskazanym przez niego terminie. 

 

§ 6 Procedura odwoławcza 

1. W przypadku negatywnego wyniku oceny Wniosku PS może złożyć odwołanie. 

2. Odwołanie nie przysługuje PS, które nie spełniły wymogów określonych w kryteriach dostępu 

niepodlegających uzupełnieniu. Wszelkie pisma podważające decyzję Operatora, bez rozpatrzenia będą 

odsyłane pocztą na adres wskazany we Wniosku. 

3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania negatywnego wyniku oceny. Termin 7 dniowy uznaje się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem odwołanie wpłynie do Operatora (można dostarczyć osobiście). 

4. Odwołanie jest wnoszone do Operatora, który je rozpatruje w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia odwołania do Biura Projektu. 

5. O wynikach rozpatrzenia odwołania Wnioskodawca dostaje poinformowany drogą elektroniczną i pocztą. 
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                                   § 7 Zasady rozliczania voucherów rozwojowych 

1. Operator dokona wypłaty środków finansowych w wysokości wskazanej w umowie  w formie 

jednorazowej refundacji, na podstawie Wniosku o refundację kosztów. 

2. Wniosek o refundację składany jest w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym w umowie. 

3. Warunkiem refundacji na rzecz PS jest złożenie: 

1) wniosku o refundację poniesionych kosztów, 

2) faktur/rachunków za dokonane zakupy, prawidłowo opisanych wg. wzoru Operatora, 

3) zdjęć zakupionego sprzętu, wyposażenia itp. 

4) Innych dokumentów potwierdzających realizację usług 
5) potwierdzenia zapłaty przelewem lub kartą płatniczą (nie jest dopuszczalna płatność gotówkowa) przez 

PS  (tj. wyciąg bankowy lub potwierdzenie zrealizowania przelewu, płatności kartą płatniczą). 

4. Operator dokona refundacji poniesionego wydatku na konto Wnioskodawcy, w wysokości wynikającej z 

faktury jednak nie wyższej niż kwota dofinansowania wynikająca z umowy na realizację vouchera 

rozwojowego, w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia procedury obejmującej sprawdzenie, 

uzupełnienie i ewentualną kontrolę na miejscu ww. dokumentów. 

5. Wszystkie dokumenty związane  z   wypłatą   przyznanego   dofinansowania,   w   tym   Wniosek                      

o refundację oraz dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia, muszą zostać podpisane przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania PS i złożone w jednym egzemplarzu osobiście bądź listownie wyłącznie 

na adres Operatora. 

6. W przypadku stwierdzenia błędów we Wniosku o refundację bądź dokumentach rozliczeniowych, PS 

zobowiązany jest do złożenia poprawionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Operatora. 

10. Wypłata środków zostanie dokonana na rachunek bankowy PS wskazany w umowie na realizację 

vouchera rozwojowego, pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku projektowym. 

 
                                   § 8 Monitoring i kontrola wykorzystania vouchera rozwojowego 
 

1. Operator na każdym etapie realizacji projektu ma prawo do przeprowadzenia kontroli PS w zakresie 
przedmiotu wskazanego we Wniosku. 

2. Kontrole wykorzystania przez PS zakupionego wyposażenia i środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i po zakończeniu 
projektu w okresie 2 lat liczonych od dnia podpisania Umowy na realizację vouchera. 

3. PS zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji vouchera rozwojowego 
dokonywanej przez Operatora oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie 
odrębnych przepisów. 

4. Planowane są następujące metody kontroli: 

1) kontakt Operatora z PS telefonicznie i poprzez e-mail, 

2) wizyty monitorujące/kontrole w siedzibie PS, 

5. Kontrola może w szczególności dotyczyć np.: 

1) faktycznej realizacji vouchera rozwojowego, 

2) oryginałów dokumentów rozliczeniowych składanych przez PS, w szczególności faktur czy 
równorzędnych dokumentów księgowych, 

3) kwalifikowalności przedstawionych do refundacji wydatków, 
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§ 9 Postanowienia końcowe 

 
1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także 

zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków. Sytuacja taka dotyczyć może w 

szczególności np. wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych itp., a także wypowiedzenia umowy 

Operatorowi przez Instytucję Zarządzającą. 

2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu leży w kompetencji Operatora. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU: 
 

Dodatkowych informacji na temat naboru można uzyskać u Operatora poprzez umówienie się na 

bezpłatną usługę doradczą u wyznaczonego dla danego PS doradcy. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1.   Wniosek Przedsiębiorstwa społecznego do naboru na voucher rozwojowy 

 
2.  Wniosek o refundację kosztów  w ramach vouchera rozwojowego 

 
3.  Wzór umowy na realizację vouchera rozwojowego 

 

4.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
 

5.  Oświadczenia Wnioskodawcy 

 
6.  Zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z płatnościami publicznymi 

 

7. Klauzula informacyjna RODO 

 
8. Wzór oznakowania oraz wzór opisu do dokumentów księgowych 

 
9. Karta oceny spełniania kryteriów dostępu wniosku na VR 

 
10. Karta oceny merytorycznej do wniosku na VR 
 
11. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 
 
12. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis 

 
13. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis  


