REGULAMIN
UDZIAŁU W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH
W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 20142020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w regionie szczecińskim
z Partnerem wiodącym:
Aktywa Plus Emilia Kowalska
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w regionie koszalińskim
z Partnerem wiodącym:
Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w regionie szczecineckim
z Partnerami wiodącymi:
Gminą Miejską Wałcz
Fundacją Nauka dla Środowiska
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w regionie stargardzkim
z Partnerami wiodącymi:
4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz Sp. z o.o.
Fundacją pod Aniołem
Gminą Pyrzyce

VER. 1.0 z dnia 08.09.2016 r.

Strona 1 z 38

Strona 2 z 38

SPIS TREŚCI
Spis treści
Lista skrótów i pojęć używanych w niniejszym dokumencie
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Cele działalności SZOWES
§ 3 Klienci SZOWES
§ 4 Przystąpienie do Projektu  rekrutacja
§ 5 Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa we wsparciu SZOWES
§ 6 Działania informacyjne w ramach usługi oferowanych przez SZOWES
§ 7 Usługa animacji lokalnej
§ 8 Usługi rozwoju ekonomii społecznej
§ 8.1 Szkolenia w ramach usługi rozwoju ekonomii społecznej
§ 8.2 Doradztwo w ramach usługi rozwoju ekonomii społecznej
§ 8.3 Wizyty studyjne w ramach usług rozwoju ekonomii społecznej
§ 9 Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
§ 9.1 Szkolenia w ramach usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
§ 9.2 Doradztwo w ramach usług rozwoju ekonomii społecznej
§ 9.3 Usługi inkubujące w ramach usług rozwoju ekonomii społecznej
§ 9.4 dodatkowe wsparcie związane z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju
§ 9.5 Wizyty studyjne w ramach usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
§ 10 Organizacja wewnętrzna SZOWES
§ 11 Zespół PROJEKTOWY SZOWES
§ 12 Zasady etyczne
§ 13 Postanowienia końcowe
§ 14 Załączniki:

Strona 3 z 38

LISTA SKRÓTÓW I POJĘĆ UŻYWANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
BENEFICJENT POMOCY PUBLICZNEJ – podmiot ekonomii społecznej prowadzący
działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, który podpisał Umowę
szkoleniowodoradczą, delegując swoich pracowników (Uczestników/czki) na warsztaty,
szkolenia i doradztwo w ramach realizowanego Projektu.
BIURO PROJEKTU siedziba Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w poszczególnych
regionach:
− region szczeciński
Aktywa Plus Emilia Kowalska
ul. Cukrowa 8, piętro II, pokój 220
71004 Szczecin (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego)
tel.: 91 444 31 63, fax.: 91 444 34 06, tel. kom.: 516702312
kontakt@aktywneowes.pl
− region koszaliński
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. II piętro
ul. Przemysłowa 8
75216 Koszalin
tel. 94 341 10 98, 94 347 51 93
email: karrsa@karrsa.pl
− region szczecinecki
Gmina Miejska Wałcz
ul. Nowomiejska 4
78600 Wałcz
biuro@biznesspoleczny.org.pl
tel. 530 909 892
Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 1517 (budynek F)
75620 Koszalin
tel./fax: 94 347 82 05, tel. 533 335 443
email: biuro@ndsfund.org
− region stargardzki
Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady, pok. 707, 73110 Stargard
tel.: 91 443 61 80, email: ces.stargard@owes.es
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Centrum Ekonomii Społecznej w Pyrzycach
Gmina Pyrzyce
Pl. Ratuszowy 1, pok. 142, 74200 Pyrzyce
tel.: 91 397 03 10, email: ces.pyrzyce@owes.es
Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.
ul. Sprzymierzonych 1, 74100 Gryfino
tel.: 91 881 26 94, email: ces.gryfino@owes.es
DOKUMENTY APLIKACYJNE – dla osoby fizycznej: Formularz zgłoszeniowy dla osoby
fizycznej/ wyznaczonej z podmiotu ekonomii społecznej/instytucji, Deklaracja uczestnictwa
w projekcie, Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu; dla podmiotu ekonomii
społecznej/instytucji:
Formularz
zgłoszeniowy
dla
podmiotu
ekonomii
społecznej/instytucji, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, Oświadczenie o braku
obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, Kserokopia
statutu podmiotu, Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy),
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy),
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ROZUMIENIU UNIJNEGO PRAWA KONKURENCJI 
działalność gospodarcza, rozumiana bardzo szeroko dotycząca oferowania na rynku
towarów bądź świadczenie na nim usług. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie
krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej),
ponieważ działalność może mieć charakter gospodarczy, w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji, także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest
prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.
EKONOMIA SPOŁECZNA  sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność
ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług
społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi
lokalnemu.
GODZINA SZKOLENIOWA – 1 godzina dydaktyczna, tj. 45 minut;
GODZINA DORADCZA – 1 godzina dydaktyczna, tj. 60 minut;
GOSPODARSTWO DOMOWE  jednostka (ekonomiczna, społeczna) posiadająca wspólne
zobowiązania, dzieląca wydatki lub codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca;
gospodarstwem domowym może być osoba zamieszkująca samotnie lub grupa ludzi (nie
musi być spokrewniona) zamieszkująca pod jednym adresem.
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GRUPA STERUJĄCA – organ wspierający w zakresie podejmowania strategicznych decyzji
dotyczących projektu składający się z przedstawicieli Lidera i Partnerów,
GRUPA INICJATYWNA – grupa osób, która wyraziła wolę utworzenia formalnego
przedsięwzięcia, np. podmiotu ekonomii społecznej. Członkowie grupy spotykają się w celu
omówienia warunków współpracy, opracowują strategię działania, badają rynek, mogą
uczestniczyć w szkoleniach, korzystać z eksperckich porad itp.
INSTYTUCJE RYNKU PRACY:
a. publiczne służby zatrudnienia  organy zatrudnienia, tj. powiatowe urzędy pracy,
wojewódzkie urzędy pracy i urzędy wojewódzkie realizujące zadania określone
ustawą;
b. ochotnicze hufce pracy  państwowe jednostki wyspecjalizowane w działaniach na
rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
oraz bezrobotnych do 25 roku życia;
c. agencje zatrudnienia  niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w
zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy
tymczasowej;
d. instytucje szkoleniowe  publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie
odrębnych przepisów edukację pozaszkolną;
e. instytucje dialogu społecznego na rynku pracy  organizacje i instytucje zajmujące się
problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i
bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami
zatrudnienia OHP;
INSTYTUCJE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
a. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
b. organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
c. zakłady aktywności zawodowej,
d. warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i
integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności
gospodarczej);
KLIENT SZOWES (OWES) – osoba fizyczna/instytucja/podmiot ekonomii społecznej
zainteresowany wsparciem w ramach oferty SZOWES.
KPRES – Krajowy Program Ekonomii Społecznej, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 12
sierpnia 2014 r.
NGO – organizacja pozarządowa/ organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich
organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i
niedziałająca dla osiągnięcia zysku; zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku
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publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) to organizacje
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, tj.:
1. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z
wyłączeniem partii politycznych, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych
przez partie polityczną, klubów sportowych niedziałających w formie prawnej
stowarzyszenia,
2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późniejszymi zmianami):
a. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c. spółdzielnie socjalne,
d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNIĘTA WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ – osoba
niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów
i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowanniezamieszkująca a na pobyt stały, w
rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba w lokalu mieszkalnym i
zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Zgodnie z
Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS osoba:
1. bez dachu nad głową (żyjąca w surowych i alarmujących warunkach),
2. bez miejsca zamieszkania (przebywająca w schroniskach dla bezdomnych, w
schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, opuszczająca instytucje
penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, otrzymująca długookresowe
wsparcie z powodu bezdomności  specjalistyczne zakwaterowanie wspierane),
3. posiadająca niezabezpieczone zakwaterowanie (posiadająca niepewny najem z
nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą),
4. żyjąca w nieodpowiednich warunkach mieszkaniowych (konstrukcje tymczasowe,
mieszkania substandardowe  lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu
krajowego, skrajne przeludnienie).
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OSOBA BEZROBOTNA (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. osoba niezatrudniona i niewykonująca
innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej
albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej
się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu
programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub
czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, jeżeli:
1) ukończyła 18 lat,
2) nie osiągnęła wieku emerytalnego (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
3) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia
przedemerytalnego,
świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego, nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do
pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co
najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy,
4) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
5) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z
działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych
produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
6) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu
wniosku o wpis zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie
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upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
7) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w
systemie dozoru elektronicznego,
8) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z
tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych,
9) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
11) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
12) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
13) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
zasiłku dla opiekuna
OSOBA BIERNA (NIEAKTYWNA) ZAWODOWO  osoba, która w danej chwili nie stanowi
zasobu siły roboczej (nie pracuje, ale nie jest osobą bezrobotną), np. w trakcie urlopu
wychowawczego, w trakcie studiów.
OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA – bezrobotny/a pozostający/a w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych a w
przypadku bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat nieprzerwanie przez okres ponad 6
miesiecy.
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA – osoba posiadająca trwałą lub okresową niezdolność do
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności
organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Niepełnosprawność
powinna zostać potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności o całkowitej lub częściowej niezdolności do
pracy lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
OSOBA NIESAMODZIELNA  osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych.
OSOBA, O KTÓREJ MOWA W USTAWIE O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM  przepisy wskazanej
ustawy stosuje się w szczególności do:
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 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w
rozumieniu  przepisów o pomocy społecznej,
 uzależnionych od alkoholu,
 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej,
 osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
za wyjątkiem osób, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu
niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
PARTNERZY SPOŁECZNOGOSPODARCZY  w rozumieniu art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649, z późn. zm.), to:
organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z
dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),
samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049);
PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) obejmują pięć głównych grup:
1. PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (PS) – podmioty (status uzyskiwany będzie na
podstawie przepisów o przedsiębiorstwie społecznym po zatwierdzeniu Ustawy o
przedsiębiorstwie społecznym poprzez uzyskanie odpowiedniego wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym), posiadające cechy wspólne dla podmiotów z pozostałych grup,
charakteryzujące się tym, że:
− prowadzą działalność gospodarczą wyodrębnioną pod względem
organizacyjnym i rachunkowym;
− celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym ( w tym przypadku wymagane jest
zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym lub 30% osób niepełnosprawnych o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych
użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych
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 zatrudnienie min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym);
− nie rozdzielają zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale
przeznaczają go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w
przypadku przedsiębiorstwa o charakterze prozatrudnieniowym) lub na
działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w
której działa przedsiębiorstwo;
− są zarządzane na zasadach demokratycznych lub co najmniej
konsultacyjnodoradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś
wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.
2. PODMIOTY REINTEGRACYJNE – podmioty, służące reintegracji społecznej i
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. Zakłady Aktywności
Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. Formy te nie
będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą
przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być
prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwo
społeczne.
3. PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO  to podmioty, które
prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność
nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące
nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Podmioty mogą stać się
przedsiębiorstwami społecznymi, o i ile podejmą działalność gospodarczą w
pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie zysku.
4. PODMIOTY SFERY GOSPODARCZEJ – podmioty, które tworzone były w związku
realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel
społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie
posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego tj.:
a. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski
wspierają realizację celów statutowych, Zakłady Aktywności Zawodowej;
b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
c. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.
5. INICJATYWY O CHARAKTERZE NIEFORMALNYM – w kontekście działań
animacyjnych i formalizowania struktur;
POMOC DE MINIMIS  pomoc udzielaną przedsiębiorcom, w tym przypadku podmiotom
ekonomii społecznej, 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 2008 r. Nr 93,
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poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381, z 2015 r. poz. 1830.),
Rozporządzenie 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 (Dz.U., poz.1073 z
30.07.2015), 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); Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.
1),. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz.
312), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2014 r. 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) oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. 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. z 2015, poz.1474)
PRACOWNIK:
a) osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy u pracę (zgodnie z Kodeksem Pracy);
b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze;
c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i
czerpiącego z niego korzyści finansowe.
PROJEKTY:
1. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego, nr umowy o
dofinansowanie: UDARPZP.07.03.0032K001/1600
2. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego, nr umowy o
dofinansowanie: UDARPZP.07.03.0032K002/1600
3. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego, nr umowy o
dofinansowanie: UDARPZP.07.03.0032K003/1600
4. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego, nr umowy o
dofinansowanie: UDARPZP.07.03.0032K002/1600
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REGION STARGARDZKI – obszar obejmujący powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki,
gryfiński, myśliborski.
REGION SZCZECIŃSKI – obszar obejmujący powiat kamiński, gryficki, goleniowski, policki,
Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście.
REGION KOSZALIŃSKI – obszar obejmujący powiaty: kołobrzeski sławieński, białogardzki,
koszaliński, Miasto Koszalin.
REGION SZCZECINECKI – obszar obejmujący powiaty: drawski, łobeski, świdwiński,
szczecinecki, wałecki.
STRONA INTERNETOWA  www.szowes.pl
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego: www.owes.es
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego: www.aktywneowes.pl
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego: www.owes.walcz.pl
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego: www.owes.koszalin.pl
SZOWES – SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
prowadzona przez: 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz Sp. z o.o.,
Fundację pod Aniołem, Gminę Pyrzyce, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Koszalińską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider), Gminę Miejską Wałcz i Fundację Nauka dla Środowiska;
UCZESTNIK/UCZESTNICZKA PROJEKTU – spełniająca kryteria kwalifikowalności osoba
fizyczna która podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie po złożeniu dokumentów
aplikacyjnych i/lub instytucja/podmiot ekonomii społecznej, w przypadku których osoby
reprezentujące podpisały Deklarację uczestnictwa w Projekcie po złożeniu dokumentów
aplikacyjnych,
WYKONAWCA PROJEKTU – podmiot świadczący usługi w ramach Projektów,
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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

SZOWES został powołany na mocy umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy
Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącą rolę Lidera a Partnerami,
tj. Fundacją Nauka dla Środowiska, Gminą Miejską Wałcz, 4C Centrum Ekonomii
Społecznej Krzysztof Musiatowicz Sp. z o.o., Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacją
pod Aniołem, Gminą Pyrzyce.
Siedziba głównego Biura SZOWES mieści się w Koszalinie, przy ul. Przemysłowej 8,
75216 Koszalin.
SZOWES posiada swoje Biura na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Wsparcie udzielane przez SZOWES w ramach projektów dofinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczone jest nieodpłatnie.
Pozostałe wsparcie może być udzielane z wykorzystaniem innych źródeł
finansowania, działalności statutowej Partnerów SZOWES, bądź odpłatnie.
SZOWES gwarantuje równy dostęp i traktowanie wszystkich klientów. Udzielane
przez SZOWES wsparcie nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców
tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny bądź religii.
SZOWES przechowuje i wykorzystuje dane osobowe zawierające informacje o
swoich klientach z uwzględnieniem zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zmianami).
W przypadku PES prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego i/lub
działalność gospodarczą może zostać udzielona pomoc de minimis (działalność
gospodarcza w rozumieniu unijnego prawa konkurencji).

§ 2 CELE DZIAŁALNOŚCI SZOWES
1. Celem nadrzędnym SZOWES do 2017 r. jest wzmocnienie znaczenia ekonomii
społecznej w budowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz samoorganizacji
obywatelskiej
w
21
wspólnotach
samorządowych
województwa
zachodniopomorskiego.
2. Celami działalności SZOWES w ramach realizowanych Projektów są:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego
CEL GŁÓWNY: 15 środowisk lokalnych i 310 prozatrudnieniowych PES zostanie
przygotowanych do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, dzięki zwiększeniu dostępu do komplementarnych usług i pomocy w
pozyskaniu kapitału w regionie szczecińskim do 30.06.2019 r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
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1. 25 liderów i animatorów lokalnych z 15 środowisk lokalnych zaangażuje się we
współpracę na rzecz rozwoju i zatrudnienia z min. 60 PES do 30.06.2019 r. w
subregionie szczecińskim
2. 30 miejsc pracy utworzonych w nowych i istniejących PES i PS w regionie
szczecińskim do 30.06.2019 r, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Zdolność do zatrudnienia, w tym umiejętność zarządzania, konkurencyjności i
pozyskiwania środków na rozwój, w minimum 43 PES, których celem będzie
reintegracja społeczna i zawodowa minimum 91 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym do 30.06.2019 r. na terenie regionu szczecińskiego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego
Cel główny:
Poprawa kondycji finansowej i potencjału min. 60 podmiotów ekonomii społecznej
do
zatrudniania, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie
regionu koszalińskiego do 30.06.2019 r. dzięki zwiększeniu dostępu do
komplementarnego wsparcia dla tych podmiotów oraz uaktywnieniu środowisk
lokalnych.
Cele szczegółowe:
 wzrost zaangażowania 11 środowisk lokalnych (os.fiz., podmioty) we
współpracę na rzecz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej do
30.06.2019r. na terenie regionu koszalińskiego poprzez zwiększenie dostępu
do bazy wiedzy, działania integrujące i informacyjne
 poprawa warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia w sektorze
ekonomii społecznej w regionie koszalińskim do 30.06.2019r. poprzez
stworzenie co najmniej 11 grup inicjatywnych i przygotowanie ich do
założenia, pozyskania środków na rozwój i stworzenia 9 miejsc pracy w
nowych PS (bez wsparcia EFS) oraz przygotowanie min. 13 podmiotów
ekonomii społecznej do ekonomizacji i prowadzenia reintegracji społecznej i
zawodowej
 wzrost zdolności zatrudnieniowej i potencjału finansowego, w tym
umiejętności zarządzania i pozyskiwania środków na rozwój, w min. 60
podmiotach ekonomii społecznej, których celem będzie reintegracja
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
stworzenie miejsc pracy w PS do 30.06.2019 r. na terenie regionu
koszalińskiego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego
Cel główny: poprawa kondycji finansowej i potencjału min. 100 podmiotów
ekonomii społecznej do zatrudniania, w tym osób zagrożonych wykluczeniem
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społecznym na terenie regionu szczecineckiego do 30.06.2019 r. dzięki zwiększeniu
dostępu do
komplementarnego wsparcia dla tych podmiotów oraz uaktywnieniu środowisk
lokalnych.
Cele szczegółowe projektu:
 wzrost zaangażowania 13 środowisk lokalnych (os.fiz., podmioty) we
współpracę na rzecz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej do
30.06.2019r. na terenie regionu szczecineckiego poprzez zwiększenie dostępu
do bazy wiedzy, działania integrujące i informacyjne
 poprawa warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia w sektorze
ekonomii społecznej w regionie szczecineckim do 30.06.2019r. poprzez
stworzenie co najmniej 13 grup inicjatywnych i przygotowanie ich do
założenia, pozyskania środków na rozwój i stworzenia 10 miejsc pracy w
nowych PS (bez wsparcia EFS) oraz przygotowanie min. 15 podmiotów
ekonomii społecznej do ekonomizacji i prowadzenia reintegracji społecznej i
zawodowej
 wzrost zdolności zatrudnieniowej i potencjału finansowego, w tym
umiejętności zarządzania i pozyskiwania środków na rozwój, w min. 100
podmiotach ekonomii społecznej. W tym część prow. reintegrację społeczną
i zawodową osób zagrożonych wyklucz. społecznym i stworzenie miejsc pracy
w PS do 30.06.2019 r. na terenie regionu szczecineckiego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego
Cel główny:
Przygotowanie 30 środowisk lokalnych i 100 PES do reintegracji społecznej i/lub
zawodowej minimum 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie
stargardzkim do 30.06.2019 r. dzięki zwiększeniu dostępu do usług i pomocy w
pozyskaniu kapitału  zwiększy się w regionie stargardzkim o minimum 15 liczba
prozatrudnieniowych i/lub realizujących usługi społeczne dla lokalnych
społeczności PES oraz podejmie pracę minimim 66 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z minimum 300 uczestniczących w projekcie
Cele szczegółowe:
 Przygotowanie 15 środowisk lokalnych do zaangażowania się we współpracę
na rzecz zatrudnienia z minimum 40 PES do 30.06.2019 r. w regionie
stargardzkim  minimum 15 liderów i animatorów lokalnych zrealizuje
minimum 15 przedsięwzięć na rzecz rozwoju ES z udziałem JST, podmiotów
obywatelskich i reintegracyjnych oraz lokalnych przedsiębiorców oraz utworzy
minimum 30 grup inicjatywnych.
 Przygotowanie minimum 30 grup inicjatywnych do założenia i pozyskania
środków na ich rozwój minimum 15 PES, których celem będzie reintegracja
społeczna i/lub zawodowa minimum 24 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym do 30.06.2019 r. w regionie stargardzkim  powstanie 15 nowych
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PES, wspierających reintegrację społeczną i/lub zawodową minimum 24 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w celach reintegracyjnych,w tym
powstanie minimum 8 nowych miejsc pracy w nowych PS.
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej, w tym umiejętności zarządzania i
pozyskiwania środków na rozwój, w minimum 25 PES, których celem będzie
reintegracja społeczna i/lub zawodowa minimum 42 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym do 30.06.2019 r. w regionie stargardzkim  PS
łącznie zwiększą swoje obroty o minimum 5%, a minimum 25 PES wesprze
reintegrację społeczną i/lub zawodową minimum 42 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, przy czym powstanie minimum 14 nowych miejsc
pracy w istniejących PS.

3. SZOWES realizuje swoje cele, o których mowa w pkt. 12 m.in. poprzez następującą
działalność świadczoną nieodpłatnie w ramach projektów:
 usługi animacji lokalnej (działalność animacyjna, w tym informacyjna);
 usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej;
 usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej;

§ 3 KLIENCI SZOWES
1. Oferta SZOWES skierowana jest do PES, jednostek samorządu terytorialnego i ich
jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i przedsiębiorstw, w tym w szczególności
do:
− osób w wieku aktywności zawodowej;
− osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – miejsce, w którym
osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu) obszar województwa
zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym
dany OWES funkcjonuje;
− członków, pracowników i współpracowników PES mających swoją siedzibę
na terenie województwa zachodniopomorskiego lub osób zainteresowanych
utworzeniem PES/PS na terenie województwa zachodniopomorskiego (ze
szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje),
i/lub pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji publicznej,
jednostek samorządu terytorialnego;
− osób, posiadających pełną zdolności do czynności prawnych.

§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU  REKRUTACJA
1.

W celu uzyskania wsparcia w ramach Projektu potencjalny Klient OWES (PES/PS)
zobligowany jest do złożenia następujących dokumentów:
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2.

3.

4.

5.

6.

a) formularza zgłoszeniowego podmiotu/instytucji wraz z deklaracją
uczestnictwa w Projekcie i oświadczeniami stanowiącego za cznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu;
b) potwierdzonej za zgodności z oryginałem kserokopii dokumentu
rejestrowego LUB wydruku z systemu komputerowego niewymagającego
podpisu – nie starszego niż 3 miesiące;
c) poświadczona za zgodność kserokopia statutu PES/PS lub dokumentu
równoważnego;
Beneficjent pomocy publicznej dodatkowo zobligowany jest do złożenia
następujących dokumentów:
a) kopii sprawozdania finansowego za ostatnie 3 lata obrotowe (min. bilans,
rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) potwierdzonego za
zgodność z oryginałem LUB Oświadczenia dotyczącego sprawozdania
finansowego (dot. braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych)
stanowiącego za cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
b) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis za cznik nr 3;
c) oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku
budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających lub kopii zaświadczeń o
otrzymanej pomocy de minimis za cznik nr 4;
d) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu
unijnego prawa konkurencji za cznik nr 5;
Podmioty, o których mowa w punkcie 4, w dniu podpisania umowy nabywają prawo
do pomocy publicznej w formie pomocy de minimis i stają się Beneficjentem
pomocy publicznej. Łączna wartość pomocy dla jednego Beneficjenta pomocy
publicznej nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat
podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w
sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.
W celu uzyskania wsparcia w ramach Projektu potencjalny Klient/Klientka SZOWES,
tj. osoba fizyczna, w tym osoba wyznaczona przez PES/PS/instytucję zobligowany/a
jest do złożenia następujących dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego dla osoby fizycznej/wyznaczonej z podmiotu
ekonomii społecznej/instytucji wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie i
oświadczeniami stanowiącego za cznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;
b) poświadczonych za zgodność dokumentów potwierdzających status na
rynku pracy oraz informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym;
Odpowiednio opieczętowane oraz podpisane, zaparafowane na każdej stronie
dokumenty należy złożyć w Biurze OWES obsługującym dany region (szczeciński,
koszaliński, szczecinecki lub stargardzki), w którym zamieszkuje osoba fizyczna/
zarejestrowany jest podmiot lub jego oddział.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu (PES/PS/osoba fizyczna) niezwłocznie poinformuje
SZOWES o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach wymienionych w
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punkcie 1, 2 oraz 4 niniejszego paragrafu, w szczególności o zmianie danych
teleadresowych.
7. Na podstawie złożonych formularzy następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem
formalnym, kolejności wpływu Formularzy, wymagań prawnych, w szczególności z
zakresu pomocy publicznej oraz dostępności usług.
9. Zakwalifikowane osoby fizyczne/PES/PS informowane są o przyjęciu na listę
klientów SZOWES i zapraszane do Biura w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb
oraz przygotowania zakresu wsparcia.
10. Wsparcie SZOWES, zlecane jest na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju
stanowiącej za cznik nr 7 do niniejszego Regulaminu, zatwierdzonej przez
regionalnych Kierowników OWES. Za zlecenia poszczególnych form wsparcia
odpowiada Kluczowy/a doradca/czyni lub Kluczowy/a doradca/czyni biznesowy/a.
11. Podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia w ramach SZOWES, której wzór stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu, możliwe jest po opracowaniu na
podstawie diagnozy środowiska/instytucji/podmiotu Indywidualnej ścieżki rozwoju
– planu usług przez:
a) Doradcę podstawowego – grupy inicjatywne zamierzające założyć
podmioty prowadzące działalność nieodpłatną oraz odpłatną pożytku
publicznego (niezatrudniające pracowników) oraz podmioty prowadzące
działalność nieodpłatną oraz odpłatną pożytku publicznego
(niezatrudniające pracowników);
b) Doradcę kluczowego  grupy inicjatywne (osoby fizyczne, osoby prawne)
zamierzające założyć PES/PS prowadzące działalność odpłatną pożytku
publicznego (zatrudniające pracowników) i/lub działalność gospodarczą
oraz PES/PS zamierzające prowadzić działalność odpłatną pożytku
publicznego i/lub działalność gospodarczą (ekonomizacja);
c) Kluczowego doradcę biznesowego  PES/PS prowadzące działalność
odpłatną pożytku publicznego (zatrudniające pracowników) i/lub
działalność gospodarczą.
12. W celu uzyskania wsparcia PES/PS/instytucja zobligowany/a jest do złożenia 2
kompletnych egzemplarzy Umowy na świadczenie wsparcia w ramach OWES, w tym
objętego pomocą publiczną, wraz z załącznikami, najpóźniej pierwszego dnia
udzielanego wsparcia.
13. Po zakończeniu wsparcia, nie rzadziej niż raz do roku dokonywana jest ewaluacja
diagnozy i ścieżki wsparcia.
14. Realizator wsparcia/ usługi nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za
zaniechania lub działania Uczestnika podjęte w związku z otrzymaną usługą

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA WE WSPARCIU SZOWES
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
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a. stawiania się punktualnie w miejscach szkoleń/spotkań/warsztatów itp.
delegowanych osób, którzy o terminach i miejscach zostaną poinformowani drogą
elektroniczną i/lub telefonicznie;
b. aktywnie uczestniczyć formach wsparcia w zaplanowanych w Planie Usług 
indywidualnej ścieżce wsparcia;
c. potwierdzenia uczestnictwa w formie wsparcia każdorazowo na liście obecności, a w
przypadku usług pisemne oświadczenie o odbiorze usługi.
d. poddania się działaniom monitorującym poprzez wypełnianie ankiet i arkuszy
ewaluacyjnych związanych z realizacją Projektu oraz udzielania niezbędnych
informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu,
e. udzielenia zgody na wykorzystanie materiałów informacyjnych i fotograficznych dot.
reprezentowanego podmiotu/instytucji w produktach promocyjnych powstałych w
ramach Projektu, przy założeniu, że ma prawo do dysponowania nimi.
f. informowania o każdorazowej zmianie danych teleadresowy i personalnych, w
formie pisemnej.
2. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. do rezygnacji oraz wycofania ze szkoleń i doradztwa oddelegowanych przez siebie
osób poprzez pisemne oświadczenie (list/faks/email) złożone najpóźniej na 3 dni
roboczych przed datą szkolenia/doradztwa; w przypadku rezygnacji przez Uczestnika
Projektu z udziału oddelegowanych osób w szkoleniach i doradztwie w terminie
późniejszym Uczestnik projektu zobowiązuje się do pokrycia Realizatorowi Projektu
100% kosztów szkoleń i doradztwa za zakwalifikowaną osobę.
b. zmiany oddelegowanych osób poprzez pisemne zgłoszenie do innej osoby,
spełniającej kryteria kwalifikowalności oraz złożenie kompletu dokumentów.
c. otrzymania każdorazowo na swój wniosek wyników realizacji wsparcia.
d. życzliwego i podmiotowego traktowania,
e. złożenia skargi/zażalenia lub pochwały w zakresie jakości świadczonych usług.
3. Realizator Projektu w zakresie realizacji wsparcia w ramach OWES ma obowiązek:
a. przeprowadzić rzetelną diagnozę środowiska/podmiotu w celu ustalenia
odpowiedniej ścieżki wsparcia;
b. zapoznania Uczestnika Projektu z Planem usług – indywidualną ścieżką wsparcia;
c. przedstawienia procedury wsparcia oraz omówienia terminów realizacji
poszczególnych jego form;
d. zapewnienia wykwalifikowanej kadry świadczącej wsparcie;
e. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do realizacji wsparcia, dostosowanej do
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
f. zapewnienie cateringu, materiałów dydaktycznych i/lub szkoleniowych, innych form
przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
4. Realizator Projektu w zakresie realizacji wsparcia w ramach OWES ma prawo do:
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a. odmówienia świadczenia wsparcia i rozwiązana umowy, o ile Uczestnik Projektu nie
wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
b. w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy i zagrożenia z winy
uczestnika Projektu niekwalifikowalnością wydatków w Projekcie, domagania się
zwrotu równowartości wydatków poniesionych w związku z realizacją wsparcia na
rzecz Uczestnika Projektu; jednocześnie Realizator Projektu zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionych kosztów.

5. W celu utrzymania wysokiej jakości usług SZOWES istnieje mo liwo z o enia
skarg, za ale lub pochwa . Skargi i zażalenia można składać osobiście zespołowi
SZOWES lub przesłać elektronicznie na adres elektroniczny jednego z OWES
 w przypadku regionu szczecińskiego  kontakt@aktywneowes.pl
 w przypadku regionu koszalińskiego  a.szczepanska@karrsa.pl
 w przypadku regionu szczecineckiego  biuro@ndsfund.org
 w przypadku regionu stargardzkiego  ces.stargard@owes.es
 lub dla wszystkich regionów  j.iwankiewicz@karrsa.pl

§ 6 DZIAŁANIA INFORMACYJNE W RAMACH USŁUGI OFEROWANYCH PRZEZ SZOWES
1. Celem działalności informacyjnej w ramach oferty SZOWES jest propagowanie i
rozpowszechnianie informacji na temat ekonomii społecznej/ promocja ekonomii
społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
2. SZOWES współpracuje w zakresie wymiany informacji i promocji z instytucjami
regionalnymi i lokalnymi.
3. SZOWES angażuje się w działania prowadzone na poziomie wojewódzkim i
regionalnym, dotyczące zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju gospodarczego,
przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego.
4. Działania informacyjne w ramach oferty SZOWES dotyczą m.in. udzielania informacji
na temat:
− oferty SZOWES oraz możliwego do uzyskania wsparcia;
− możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionach,
− zasad prowadzenia działalności nieodpłatnej/odpłatnej działalności
pożytku publicznego oraz gospodarczej;
− zasad uruchamiania PES/PS;
− promowania przykładów dobrze prosperujących PES/PS, partnerstw
działających z udziałem PES/PS i partnerów publicznych i społecznych;
− możliwych do pozyskania środków na rozwój PES/PS;
− zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów;
− zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES/PS oraz sektora ekonomii
społecznej.
5. Informacje udzielane są klientom bezpośrednio, telefonicznie lub emailowo.
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6. Do działalności informacyjnej oferty SZOWES wykorzystywane są następujące
kanały:
a. stronę internetową (dostosowaną do możliwości prowadzenia webinarium,
rekrutacji online). Treści na stronę: bieżące informacje na temat ES/PES/PS,
oferty SZOWES opracowane w ciekawej formie (flash, animacja itp.);
b. kwartalniki, w tym m.in.: „Rzeczy Niezwykłe”, opracowanie, wydanie i
rozpowszechnianie;
c. wydarzenia animacyjne organizowane na terenie poszczególnych regionów;
d. materiały promocyjne (m.in. ulotki, broszury informacyjne, plakaty) –
opracowanie, druk, zakup gotowych broszur informacyjnych;
e. konferencje/seminaria – tematyczne spotkania dotyczące propagowania
ekonomii
społecznej,
przedsiębiorczości
społecznej, społecznej
odpowiedzialności biznesu, współpracy biznesadministracjaPES/PS.
Wydarzenia mające na celu upowszechnianie idei, zacieśnianie współpracy,
podsumowywanie i prezentowanie innowacyjnych rozwiązań, franczyzy
społecznej, edukację;
f. targi PES (organizacja, współorganizacja) – praktyczne i rzeczywiste spotkania
biznesuadministracjiPES, prezentowanie własnych i wspólnych ofert
połączone z warsztatami tematycznymi/branżowymi; propagowanie Zakupu
Prospołecznego; połączenie z eventem rozrywkowym (np. Mistrzostwa w
Coopoly), promocja produktów i usług;
g. Service Jam – kreatywne spotkanie biznesuadministracjiPESnauki w celu
prototypowania usług;
h. kampanie społeczne (np. propagująca możliwość zarabiania w sferze ES (na
podstawie zebranych doświadczeń: PES boją się zarabiać, członkowie PES
uważają, że powinni pracować nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej);
i. nowe media – koszty reklamy, sponsoring, patronaty, konkursy.
7. Za działania informacyjne odpowiada personel SZOWES, tj. Animator/Animatorka,
Doradca podstawowy/Doradczyni podstawowa, Doradca kluczowy/Doradczyni
kluczowa, Kluczowy doradca biznesowy/Kluczowa doradczyni biznesowa,
Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES..

§ 7 USŁUGA ANIMACJI LOKALNEJ
1. Działalność animacyjna w ramach usługi animacji lokalnej SZOWES zmierza do
pobudzenia aktywności osób, grup, podmiotów i instytucji w środowisku lokalnym
oraz ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju
aktywności, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz włączanie i wzmacnianie roli PES w
społecznościach lokalnych.
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2. Animacja lokalna jest prowadzona poprzez działania animacyjne, edukacyjne,
integracyjne, wspierające lokalnych liderów, współpracę z podmiotami
zewnętrznymi.
3. Animacja lokalna polega na realizacji działań:
a. Monitoring środowisk lokalnych, zachodzących procesów i zmian
b. Działania animacyjne i integracyjne (prowadzące do powstawania nowych
PES, sieci, klastrów, partnerstw, wspólnej realizacji działań i przedsięwzięć na
rzecz środowiska lokalnego): spotkania animacyjne z przedstawicielami
różnych grup społecznych, różnych sektorów lub regionów; diagnoza
środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy
tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
budowanie partnerstw rozwojowych – ustalanie zasad współpracy różnych
stron, celów i współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości
partnerstwa w celu rozwoju PES i PS; dialog obywatelski – w tym konsultacje
społeczne jako niezbędny element współpracy samorządu i mieszkańców,
biznesu i społeczności lokalnej;
c. Działania edukacyjne (na rzecz zwiększenia odpowiedzialności administracji
publicznej i jest za lokalne podmioty ekonomii społecznej)
d. Współpracę z podmiotami zewnętrznymi m.in: współpraca z członkami
zespołu, tj. doradca podstawowy, doradca kluczowy, kluczowy doradca
biznesowy w zakresie dystrybucji informacji dla PES lub osób
zainteresowanych stworzeniem PES z terenu działania OWES o ważnych
działaniach lokalnej ekonomii społecznej, o źródłach pozyskiwania środków
na rozwój przedsiębiorstw społecznych, o zmieniających się przepisach
prawa, o osobach zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, dynamika
zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.),
e. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami
zainteresowanymi stworzeniem PES, a potencjalnymi interesariuszami (np.
organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich szczebli, instytucjami
rynku pracy), instytucjami pomocy i integracji, ośrodkami naukowymi,
thinktankami etc.),
f. inicjowanie spotkań i działań PES zainteresowanych określonym tematem
(spotkania branżowe, partnerskie),
g. dokonywanie autodiagnozy na poziomie lokalnym (np. z wykorzystaniem
koncepcji łańcucha wartości), sposobów włączania partnerów z różnych
sektorów do współpracy, budowania klastrów i zarządzania nimi,
h. zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w
tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu
rozwoju przedsiębiorstw społecznych,
i. wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych
między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami
pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi,
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j.

lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na
przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich
udziałem,
k. wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych
powiązaniach kooperacyjnych z udziałem przedsiębiorstw społecznych,
l. budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i
działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających
przedsiębiorstwa społeczne,
m. współpraca w zakresie promocji produktów i usług PES z terenu działania
SZOWES.
4. Uczestnikom/Uczestniczkom wsparcia animacyjnego przysługuje dodatkowe
wsparcie, tj. opieka nad dziećmi/osobami zależnymi (dotyczy każdego regionu). W
celu uruchomienia dodatkowego wsparcia niezbędne jest złożenie dodatkowego
wniosku stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.
5. Za realizację usługi animacji lokalnej w ramach oferty SZOWES odpowiadają:
Animator/Animatorka, Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka
SZOWES.

§ 8 USŁUGI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Usługi rozwoju ekonomii społecznej zmierzają do zapewnienia wsparcia mającego
na celu bieżące funkcjonowanie istniejących PES oraz powstanie nowych PES.
2. Celem usług rozwoju ekonomii społecznej jest:
a) tworzenie nowych PES, zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne
(organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego)
b) wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych
3. Usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej kierowane są do:
a) osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem PES (działalność
nieodpłatna/odpłatna pożytku publicznego)
b) podmiotów ekonomii społecznej działających w sferze pożytku publicznego
(działalność nieodpłatna/odpłatna pożytku publicznego)
4. Tematyka usług wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, realizowana jest m.in. w
następującym zakresie:
a) przygotowywanie grup założycielskich PES
b) zakładanie/rejestrowanie PES
c) prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej pożytku publicznego;
d) źródła finansowania działalności nieodpłatnej/odpłatnej pożytku
publicznego
e) zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe,
zarządzania zasobami ludzkimi;
f) aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii
społecznej;
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g)
h)
i)
j)

tworzenie planów rozwoju organizacji, marketing,
budowanie powiązań kooperacyjnych;
restrukturyzacja działalności;
umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w
ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju
ekonomii społecznej),;kompetencje związane z pracą z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym
5. Usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, realizowane jest poprzez: szkolenia
(podstawowe, specjalistyczne, eksperckie), wsparcie doradcy podstawowego,
doradztwo specjalistyczne, wizyty studyjne
6. Wsparcie PES prowadzone jest na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia  planu
usług, opracowanej na podstawie diagnozy środowiska/PES/PS.

§ 8.1 SZKOLENIA W RAMACH USŁUGI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Na podstawie diagnozy środowiska/instytucji/ podmiotu Doradca podstawowy
wspólnie z podmiotem/grupą inicjatywną ustalają zakres szkoleń zgodnych z
zapotrzebowaniem.
2. Tematyka i harmonogram planowanych szkoleń opracowywana jest przez SZOWES –
OWES dla poszczególnych regionów, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
3. Informacja o szkoleniach musi znaleźć się co najmniej na stronie OWES oraz zostać
przekazana drogą elektroniczną do potencjalnych Uczestników/Uczestniczek.
4. W przypadku gdy podmiot/grupa inicjatywna deklarują udział min. 10 osób w
szkoleniu istnieje możliwość zorganizowania dedykowanego dla nich szkolenia.
5. Informacja o dedykowanym szkoleniu z podaniem tematyki, terminu i miejsca
zostanie umieszczona również na stronie internetowej OWES oraz rozesłana w
formie email do innych podmiotów/grup inicjatywnych, które mogą uczestniczyć w
tym szkoleniu.
6. Szkolenia organizowane są w możliwie najdogodniejszym dla Uczestników Projektu
miejscu i terminie.
7. Szkolenia rozliczane są w godzinach dydaktycznych tj. 45 min. Czas trwania 1
szkolenia wynosi 8 h.
8. Realizacja szkoleń odbywa się zgodnie z zasadami równości szans, poprzez
zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat szkoleń oraz
jednakowych kryteriów oceny.
9. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie dla Uczestników/Uczestniczek, którzy
co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia złożą formularz
zgłoszeniowy (jeśli dotyczy), zgłoszenie na szkolenie oraz wnioski o przyznanie
dodatkowego wsparcia.
10. Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia przysługuje dodatkowe wsparcie, tj. zwrot
kosztów dojazdu oraz opieka nad osobami zależnymi. W celu uruchomienia
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dodatkowego wsparcia niezbędne jest złożenie dodatkowych wniosków o
przyznanie wsparcia stanowiących za cznik nr 9 oraz za cznik nr 10 do niniejszego
Regulaminu.
11. Uczestnicy szkoleń każdorazowo zostają ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
12. Za realizację szkoleń odpowiadają: Trener szkoleń, Doradca podstawowy/Doradczyni
podstawowa, Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES.

§ 8.2 DORADZTWO W RAMACH USŁUGI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Doradztwo ma na celu realizację działań zmierzających
do rozwiązania
zidentyfikowanych problemów grup inicjatywnych/PES/instytucji.
2. Doradztwo podstawowe świadczone jest przez Doradcę podstawowego/
Doradczynię podstawową bez zbędnej zwłoki w terminie do 3 dni.
3. Doradztwo specjalistyczne realizowane jest przez Doradców specjalistycznych.
4. Realizacja doradztwa specjalistycznego następuje poprzez zlecenie wykonania
doradztwa specjalistycznego do osoby/podmiotu/grupy inicjatywnej, zgodnie z
posiadaną bazą doradców SZOWES.
5. Zlecenie realizacji doradztwa specjalistycznego obejmuje m.in. zakres, szacowaną
liczbę godzin/wartość, termin realizacji.
6. Doradca podstawowy na bieżąco monitoruje proces udzielania doradztwa
specjalistycznego.
7. Odbiór oraz potwierdzenie realizacji doradztwa podstawowego, specjalistycznego
dokonywany jest poprzez złożenie podpisu na Karcie działania przez
Uczestnika/Uczestniczkę projektu oraz Doradcę podstawowego/Doradcę
specjalistycznego.
8. Po zakończonym procesie wsparcia Doradca Podstawowy/Doradca Specjalistyczny
dokonuje oceny zrealizowanego wsparcia oraz rekomendacji dotyczących
aktualizacji diagnozy podmiotu/ środowiska/ instytucji.
9. Doradztwo podstawowe i specjalistyczne rozliczane jest w godzinach zegarowych tj.
60 min., a wartość realizowanych usług przeliczana jest na godziny zegarowe.
10. Uczestnikom/Uczestniczkom doradztwa przysługuje dodatkowe wsparcie, tj. zwrot
kosztów dojazdu oraz opieka nad osobami zależnymi. W celu uruchomienia
dodatkowego wsparcia niezbędne jest złożenie dodatkowych wniosków o
przyznanie wsparcia stanowiących za cznik nr 9 oraz za cznik nr 10 do niniejszego
Regulaminu (wsparcie dotyczy wszystkich regionów).
11. Za realizację doradztwa podstawowego odpowiada: Doradca podstawowy/
Doradczyni
podstawowa, Kierownik/Kierowniczka
OWES, Koordynator/
Koordynatorka SZOWES.
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12. Za realizację doradztwa specjalistycznego odpowiada: Doradca/Doradczyni
specjalistyczna, Doradca podstawowy/Doradczyni podstawowa, Kierownik/
Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES.

§ 8.3 WIZYTY STUDYJNE W RAMACH USŁUG ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Wizyty studyjne mają na celu poznanie zasad funkcjonowania PES/PS z różnych
regionów województwa i kraju poprzez aktywne uczestnictwo, spotkanie, warsztaty,
które mają na celu zainspirowanie, wdrożenie nowych rozwiązań, wymianę
doświadczeń.
2. Za realizację wizyt studyjnych odpowiadają: usługodawca, koordynowany przez
Doradcę kluczowego/ Doradczynię kluczową, Kierownik/Kierowniczka OWES,
Koordynator/Koordynatorka SZOWES.

§ 9 USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej zmierzają do
zapewnienia kompleksowego wsparcia mającego na celu rozwój istniejących PES/PS
oraz powstanie nowych PES/PS, w tym KIS, CIS ZAZ, WTZ oraz wzrost poziomu
zatrudnienia w tych podmiotach.
2. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane są z
poniższym podziałem:

CEL

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

a) tworzenie nowych PES/PS,
zarówno przez osoby fizyczne
jak i osoby prawne
(organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu
terytorialnego)
b) ekonomizowanie organizacji
pozarządowych zmierzające
do podjęcia nieodpłatnej i
odpłatnej działalności
gospodarczej, podjęcie
działalności gospodarczej i
tworzenie miejsc pracy

a) wspieranie funkcjonowania na
lokalnym rynku podmiotów
ekonomii społecznej
prowadzących działalność
gospodarczą i/lub działalność
odpłatną pożytku publicznego
(zatrudniające pracowników),
b) zwiększanie zatrudnienia w
podmiotach ekonomii
społecznej, w tym
przedsiębiorstwach społecznych
poprzez wspieranie tworzenia

Strona 27 z 38

c) przekształcenie PES
(organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność
gospodarczą, spółdzielni,
spółki) w przedsiębiorstwo
społeczne;
d) tworzenie i funkcjonowania
podmiotów reintegracji,

nowych miejsc pracy w nowych i
istniejących podmiotach.
c) tworzenie nowych miejsc pracy,
szczególnie dla osób
znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy i w
sektorach istotnych z punktu
widzenia wyzwań rozwojowych.
d) zapewnienie dostępu do
kapitału (zwrotnego i
bezzwrotnego).
e) zapewnienie dostępu do usług
inkubacyjnych i profesjonalnej
wiedzy na temat zakładania i
prowadzenia działalności
gospodarczej.

ODBIORCY

a) osób fizycznych
zainteresowanych
utworzeniem PES/PS
(działalność odpłatna
pożytku publicznego z
zamiarem zatrudniania
pracowników i/lub
działalność gospodarcza)
b) podmiotów ekonomii
społecznej działających w
sferze pożytku publicznego (z
zamiarem uruchomienia
działalności odpłatnej
pożytku publicznego z
zamiarem zatrudniania
pracowników i/lub
działalności gospodarcza)

a) podmiotów ekonomii społecznej
działających w sferze pożytku
publicznego,
prowadzących
działalność odpłatną pożytku
publicznego i/lub gospodarczą
b) przedsiębiorstw społecznych

TEMATYKA

a) przygotowywanie grup
założycielskich PES/PS
b) tworzenie przedsiębiorstw
społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej z
uwzględnieniem

a) prowadzenie
gospodarczej
działalności
publicznego w
społecznej (z
poszczególnych

(M.IN.)

działalności
i
odpłatnej
pożytku
sferze ekonomii
uwzględnieniem
form prawnych i
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

poszczególnych form
prawnych i typów, w tym
podmiotów o charakterze
reintegracyjnym;
przygotowanie do
prowadzenia działalności
gospodarczej i odpłatnej
działalności pożytku
publicznego w sferze
ekonomii społecznej (z
uwzględnieniem
poszczególnych form
prawnych i typów podmiotów
ekonomii społecznej);
aspekty prawne, finansowe,
rachunkowe działalności w
sferze ekonomii społecznej;
źródła finansowania
działalności odpłatnej
pożytku publicznego
(zatrudnianie pracowników)
i/lub działalności
gospodarczej;
zarządzanie organizacją,
planowanie strategiczne,
zarządzanie finansowe,
zarządzania zasobami
ludzkimi;
tworzenie biznesplanów,
badanie rynku, marketing,
stworzenie strategii cenowej,
pozyskiwanie klientów;
restrukturyzacja działalności;
budowanie powiązań
kooperacyjnych;
umiejętności społeczne
(budowanie szerokich
powiązań kooperacyjnych w
ramach partnerstw, sieci
współpracy lokalnych
podmiotów w celu rozwoju

b)

c)

d)

e)
f)

typów podmiotów ekonomii
społecznej);
pozyskiwanie
środków
z
zewnętrznych
źródeł
finansowania
działalności
odpłatnej pożytku publicznego
(zatrudnianie pracowników) i/lub
działalności gospodarczej;
zarządzanie
organizacją,
planowanie
strategiczne,
zarządzanie
finansowe,
zarządzania zasobami ludzkimi;
tworzenie
biznesplanów,
badanie
rynku,
marketing,
stworzenie strategii cenowej,
pozyskiwanie klientów;
restrukturyzacja działalności;
budowanie
powiązań
kooperacyjnych.
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przedsiębiorstw
społecznych),;kompetencje
związane z pracą z osobami
zagrożonymi wykluczeniem
społecznym
3. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, realizowane są
poprzez:
1. szkolenia podstawowe, specjalistyczne, eksperckie
2. wsparcie Doradcy Kluczowego (Część I)
3. wsparcie Kluczowego doradcy biznesowego (Część II)
4. doradztwo specjalistyczne
5. usługi inkubujące, tj. marketingowe, prawne, księgowe
6. dodatkowe wsparcie związane z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju
(bony szkoleniowe – szkolenia zawodowe/branżowe, bony na udział w
targach, bony na wykonanie audytów zewnętrznych w oparciu o kryteria
lustracyjne)
7. wizyty studyjne
4. Wsparcie PES prowadzone jest na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia  planu
usług, opracowanej na podstawie diagnozy środowiska/PES/PS.

§ 9.1 SZKOLENIA W RAMACH USŁUG WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Na podstawie diagnozy środowiska/instytucji/podmiotu Doradca kluczowy/
Kluczowy doradca biznesowy wspólnie z podmiotem/grupą inicjatywną ustalają
zakres szkoleń zgodnych z zapotrzebowaniem.
Tematyka i harmonogram planowanych szkoleń opracowywana jest przez SZOWES –
OWES dla poszczególnych regionów, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
Informacja o szkoleniach musi znaleźć się co najmniej na stronie OWES oraz zostać
przekazana drogą elektroniczną do potencjalnych Uczestników/Uczestniczek.
W przypadku gdy podmiot/grupa inicjatywna deklarują udział min. 10 osób w
szkoleniu istnieje możliwość zorganizowania dedykowanego dla nich szkolenia.
Informacja o dedykowanym szkoleniu z podaniem tematyki, terminu i miejsca
zostanie umieszczona również na stronie internetowej OWES oraz rozesłana w
formie email do innych podmiotów/grup inicjatywnych, które mogą uczestniczyć w
tym szkoleniu.
Szkolenia organizowane są w możliwie najdogodniejszym dla Uczestników Projektu
miejscu i terminie.
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7.

Szkolenia rozliczane są w godzinach dydaktycznych tj. 45 min. Czas trwania 1
szkolenia wynosi 8 h.
8. Realizacja szkoleń odbywa się zgodnie z zasadami równości szans, poprzez
zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat szkoleń oraz
jednakowych kryteriów oceny.
9. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie dla Uczestników/Uczestniczek,
którzy co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia złożą formularz
zgłoszeniowy (jeśli dotyczy), zgłoszenie na szkolenie oraz wnioski o przyznanie
dodatkowego wsparcia.
10. Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia (CZĘŚC I) przysługuje dodatkowe wsparcie,
tj. zwrot kosztów dojazdu oraz opieka nad osobami zależnymi. W celu uruchomienia
dodatkowego wsparcia niezbędne jest złożenie dodatkowych wniosków o
przyznanie wsparcia stanowiących za cznik nr 9 oraz za cznik nr 10 do
niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnicy szkoleń każdorazowo zostają ubezpieczeń NNW i OC.
12. Za realizację szkoleń odpowiadają: Trener szkoleń, Doradca kluczowy/Doradczyni
kluczowa, Kluczowy doradca biznesowy/Kluczowa doradczyni biznesowa,
Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES.

§ 9.2 DORADZTWO W RAMACH USŁUG ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Doradztwo ma na celu realizację działań zmierzających
do rozwiązania
zidentyfikowanych problemów grup inicjatywnych/PES/PS/instytucji.
2. Doradztwo kluczowe (CZĘŚĆ I) ma na celu zapewnienie kompleksowych usług
wsparcia grupom inicjatywnym, PES zmierzających do poprawy funkcjonowania,
zwiększenia ilości i jakości oferowanych usług, tworzenia miejsc pracy.
3. Doradca kluczowy/Doradczyni kluczowa świadczy usługi doradztwa na podstawie
sporządzonej diagnozy grupy/PES oraz zatwierdzonego planu usług – indywidualnej
ścieżki wsparcia.
4. Doradca kluczowy/Doradczyni kluczowa kontraktuje (zleca) doradztwo
specjalistyczne i usługi, monitoruje realizację, dokonuje oceny i ewaluacji procesu
wsparcia.
5. Kluczowe doradztwo biznesowe (CZĘŚĆ II) ma na celu zapewnienie kompleksowych
usług wsparcia PES/PS zmierzających do poprawy funkcjonowania, zwiększenia
ilości i jakości oferowanych usług, tworzenia miejsc pracy, zwiększania wartości
obrotów.
6. Kluczowy doradca biznesowy/Kluczowa doradczyni biznesowa świadczy usługi
doradztwa na podstawie sporządzonej diagnozy PES/PS oraz zatwierdzonego planu
usług – indywidualnej ścieżki wsparcia.
7. Kluczowy doradca biznesowy/Kluczowa doradczyni biznesowa kontraktuje (zleca)
doradztwo specjalistyczne i usługi, monitoruje realizację, dokonuje oceny i ewaluacji
procesu wsparcia.
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8. Doradztwo specjalistyczne (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II) realizowane jest przez Doradców
specjalistycznych w sferach nieobjętych wsparciem Doradcy kluczowego/Kluczowego
doradcy biznesowego. I odbywa się m.in. w następujących zakresach:
a) marketingowe: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności
ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
opracowanie/modyfikacja
strategii
marketingowej;
przedsiębiorstw
społecznych; badania rynku; wypracowania i wdrażania standardów obsługi
klienta przez PES; nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie
projektowania produktów i usług
b) finansowe: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty
sektora finansowego) wraz ze
wsparciem w przygotowaniu wniosków;
planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl);
c) osobowe: zarządzanie organizacją; zarządzanie pracownikami; zarządzanie
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów;
d) księgowopodatkowe: rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej;
zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość;
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
e) prawne: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw
społecznych; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej;
podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy
względem pracowników;
9. Realizacja doradztwa specjalistycznego następuje poprzez zlecenie przez Doradcę
kluczowego/Kluczowego
doradcę
biznesowego
wykonania
doradztwa
specjalistycznego do osoby/podmiotu/grupy inicjatywnej, zgodnie z posiadaną bazą
doradców SZOWES.
10. Zlecenie realizacji doradztwa specjalistycznego obejmuje m.in. zakres, szacowaną
liczbę godzin/wartość, termin realizacji.
11. Odbiór oraz potwierdzenie realizacji doradztwa dokonywany jest poprzez złożenie
podpisu na Karcie działania przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu oraz Doradcę
kluczowego/Kluczowego doradcę biznesowego/Doradcę specjalistycznego.
12. Po zakończonym procesie wsparcia Doradca kluczowy/Kluczowy doradca biznesowy/
Doradca Specjalistyczny dokonuje oceny zrealizowanego wsparcia oraz rekomendacji
dotyczących aktualizacji diagnozy podmiotu/ środowiska/ instytucji.
13. Doradztwo rozliczane jest w godzinach zegarowych tj. 60 min., a wartość
realizowanych usług przeliczana jest na godziny zegarowe.
14. Uczestnikom/Uczestniczkom doradztwa (CZĘŚĆ I) przysługuje dodatkowe wsparcie,
tj. zwrot kosztów dojazdu oraz opieka nad osobami zależnymi. W celu uruchomienia
dodatkowego wsparcia niezbędne jest złożenie dodatkowych wniosków o
przyznanie wsparcia stanowiących za cznik nr 9 oraz za cznik nr 10 do niniejszego
Regulaminu.
15. Za realizację doradztwa kluczowego odpowiadają: Doradca kluczowy/Doradczyni
kluczowa, Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES.
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16. Za realizację kluczowego doradcy biznesowego odpowiadają: Kluczowy doradca
biznesowy/Kluczowa doradczyni biznesowa, Kierownik/Kierowniczka OWES,
Koordynator/Koordynatorka SZOWES.
17. Za realizację doradztwa specjalistycznego odpowiada: Doradca specjalistyczny,
Doradca kluczowy/Doradczyni kluczowa (CZĘŚĆ I), Kluczowy doradca biznesowy/
Kluczowa doradczyni biznesowa (CZĘŚĆ II), Kierownik/Kierowniczka OWES,
Koordynator/Koordynatorka SZOWES.

§ 9.3 USŁUGI INKUBUJĄCE W RAMACH USŁUG ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Usługi inkubujące PES/PS mają na celu realizację działań zmierzających do
zwiększenia konkurencyjności, poprawy funkcjonowania poprzez zapewnienie
dostępu do usług; na podstawie sporządzonej diagnozy PES/PS Doradcę
kluczowego/ Doradczynię kluczową lub Kluczowego doradcę biznesowego/Kluczową
doradczynię biznesową.
2. Zakres usług inkubujących polega na zapewnieniu następującego wsparcia:
a) księgowe/podatkowe m.in.: przygotowanie aktualizacja zakładowej polityki
rachunkowości, sporządzanie dokumentacji do ZUS, US, przygotowanie i
weryfikacja danych do planów finansowych i budżetów rocznych, weryfikacja
prowadzonej księgowości, współprowadzenie/prowadzenie księgowości;
b) prawne m.in.: postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS, w tym
zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, sporządzanie i opiniowanie
pism procesowych, przygotowanie porozumień, przygotowanie i weryfikacja
regulaminów, przekształcanie podmiotów, postępowanie naprawcze,
likwidacja podmiotów);
c) marketingowe m.in.: badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów
obsługi klienta przez PES/PS, nawiązywania i rozwoju współpracy ze
specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług, opracowanie,
przygotowanie, druku materiałów promocyjnych, tworzenie/aktualizacja
strategii marketingowych PES/PS.
3. Za realizację usług inkubujących odpowiadają: usługodawca, Doradca/czyni
kluczowy/a, Kluczowy/a doradca/czyni biznesowy/a, Kierownik/Kierowniczka OWES,
Koordynator/Koordynatorka SZOWES

§ 9.4 DODATKOWE WSPARCIE ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM INNOWACJI LUB PLANÓW ROZWOJU
1. Dodatkowe wsparcie związane z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju polega
na przyznaniu na podstawie odrębnego: wniosku na przyznanie bonu szkoleniowego
(za cznik nr 11), wniosku na przyznanie bonu na udział w targach (za cznik nr 12).
Wsparcie związane z dokonaniem audytów zewnętrznych, w tym odnoszących się do
Strona 33 z 38

zasad lustracyjnych jest kontraktowane (zlecane) przez Doradcę/czynię
kluczowego/ą lub Kluczowego/ą doradcę/czynię biznesowego/ą bez konieczności
składania odrębnej dokumentacji.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu szkoleniowego lub
bonu na udział w targach.
3. Dodatkowe wsparcie przyznawane jest podmiotom ekonomii społecznej będącym
Uczestnikami Projektów.
4. Przyznanie dodatkowego wsparcia weryfikowane jest przez Kierownika/Kierowniczkę
OWES w oparciu o treść złożonego wniosku oraz opinię prowadzącego podmiot
Doradcy kluczowego/Kluczowego doradcy biznesowego.
5. Wartość bonów wypłacana jest w formie zaliczki po pozytywnej weryfikacji co
najmniej na tydzień przed rozpoczęciem realizacji wsparcia dodatkowego na nr
rachunku podanego przez PES/PS.
6. Bony należy rozliczyć w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia ich
przyznania poprzez złożenie poświadczonej za zgodność kserokopii dokumentu
finansowo  księgowego (np. faktura, rachunek) wystawionego na PES/PS wraz z
potwierdzeniem dokonania zapłaty.
7. Środki niewykorzystane w trakcie realizacji bonów muszą zostać zwrócone na
rachunek bankowy wskazany w umowie w terminie 7 dni kalendarzowych od
przedstawienia dokumentów potwierdzających realizację bonów.
8. Zmiana zakresu dodatkowego wsparcia wymaga każdorazowo zgłoszenia w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz uzyskania zgody ze strony SZOWES.
9. SZOWES może zażądać zwrotu udzielonych środków gdy podmiot ekonomii
społecznej:
a) nie rozliczy środków w ramach udzielonego bonu w wymaganym terminie;
b) dokona zmian wydatkowania środków bez akceptacji ze strony SZOWES
c) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie
realizacji dodatkowego wsparcia
d) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania bonu
szkoleniowego.
10. Dodatkowe wsparcie związane z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju ma na
celu m.in. poprawę jakość lub zwiększenia wachlarza świadczonych usług przez
podmioty ekonomii społecznej; poszerzenia rynku na którym działają podmioty
ekonomii społecznej, poznanie zasad funkcjonowania podobnych PES,
przedsiębiorstw, zmierzających do ekonomizacji PES, zdobycie wiedzy ze
specjalistycznych zakresów, poszerzenie umiejętności, zdobycie wiedzy i kwalifikacji
zawodowych przyczyniających się do ekonomizacji PES, stworzenia miejsca pracy,
zwiększenia wachlarza usług.
11. Za realizację dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów
rozwoju szkoleń branżowych odpowiadają: usługodawca koordynowany przez

Strona 34 z 38

Doradcę/czynię kluczowego/ą lub Kluczowego/ą doradcę/czynię biznesową,
Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES

§ 9.5 WIZYTY STUDYJNE W RAMACH USŁUG WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Wizyty studyjne mają na celu poznanie zasad funkcjonowania PES/PS z różnych
regionów województwa i kraju poprzez aktywne uczestnictwo, spotkanie, warsztaty,
które mają na celu zainspirowanie, wdrożenie nowych rozwiązań, wymianę
doświadczeń.
2. Za realizację wizyt studyjnych odpowiadają: usługodawca, koordynowany przez
Doradcę/czynię kluczowego/ą lub Kluczowego/ą doradcę/czynię biznesowego/ą,
Kierownik/Kierowniczka OWES, Koordynator/Koordynatorka SZOWES

§ 10 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZOWES
1. Pracą SZOWES kieruje Koordynator/Koordynatorka SZOWES, powołany przez Lidera
Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Pracą OWES z danego regionu kieruje Kierownik/Kierowniczka OWES.
3. Koordynator/Koordynatorka oraz Kierownicy OWES reprezentują SZOWES na
zewnątrz.
4. Personel SZOWES prowadzi stałą komunikację i wymianę informacji.
5. Regularnie, nie rzadziej niż raz do roku, prowadzony jest monitoring świadczonych
usług, który obejmuje co najmniej:
a) badanie satysfakcji klientów SZOWES,
b) monitorowanie jakości i trwałości miejsc pracy powstały dzięki wsparciu
SZOWES.
6. SZOWES przeprowadza, co najmniej raz na 2 lata, ewaluację działań SZOWES.
Dotyczy ona:
a) skuteczności – ocena stopnia osiągnięcia wyznaczonych rezultatów,
b) efektywności – ocena relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami;
c) użyteczności – ocena dopasowania usług do potrzeb klientów;
d) trwałości – ocena stabilności tworzonych miejsc pracy.
7. Ewaluacja może mieć charakter oceny wewnętrznej, zewnętrznej lub mieszanej.
Ewaluacja jest prowadzona w sposób gwarantujący rzetelność metodologiczną oraz
niezależność ewaluatora.
8. Ewaluacja obejmuje działania merytoryczne SZOWES, może również dotyczyć
funkcjonowania SZOWES (np. aspekty organizacyjne, zarządzanie, finanse) oraz
celów społecznych wyznaczonych przez SZOWES. Do ewaluacji wykorzystywane są
wyniki monitoringu.
9. W wyniku ewaluacji opracowany jest raport z ewaluacji, w oparciu, o który
przygotowywany i wdrażany jest ewentualny plan działań naprawczych.
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§ 11 ZESPÓŁ PROJEKTOWY SZOWES
1. Zespół SZOWES składa się z:
a) zespołu
zarządzającego:
Koordynatora/Koordynatorski
SZOWES,
Kierowników OWES (w 4 regionach), głównego specjalisty ds. rozliczeń
SZOWES, czterech specjalistów ds. rozliczeń w regionach;
b) zespołu kluczowego: doradców kluczowych, kluczowych doradców
biznesowych, animatorów;
c) zespołu wspierającego: doradców podstawowych
d) zespołu specjalistycznego: doradców specjalistycznych, trenerów.
2. Zespół SZOWES stosuje Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
stanowiące załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22
września 2014 roku, w tym dotyczące posiadanego wykształcenia, kompetencji i
umiejętności przez zespół SZOWES.
3. Osoby odpowiedzialne za pracę z klientem w w/w formach zobowiązane są do
posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych,
technicznych w celu wykonania swojej pracy. Praca wykonywana jest z największą
starannością, ku spełnieniu oczekiwań i potrzeb klienta.
4. Pracownicy SZOWES zobowiązani są do aktualizowania wiedzy tematycznej oraz
wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.
5. Pracownicy SZOWES podejmują działania inicjujące oraz współpracują z
instytucjami zewnętrznymi, w szczególności działającymi w obszarze ekonomii
społecznej.
6. Kompetencje pracowników SZOWES doskonalone są w sposób systematyczny i
celowy poprzez:
a) ocenę okresową Kierownika OWES lub Koordynatora SZOWES lub
bezpośredniego przełożonego. Ocena okresowa pracowników OWES
dokonywana jest min. raz w roku, na podstawie dokumentacji dotyczącej ich
pracy oraz osiąganych rezultatów.
b) tworzenie planów rozwoju zawodowego i rozwoju kompetencji.
c) udział w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych, spotkaniach sieciujących,
itp.

§ 12 ZASADY ETYCZNE
1. Personel SZOWES przestrzega i kieruje się zasadami etycznymi. Zasady etyczne
SZOWES dotyczą także zewnętrznych współpracowników SZOWES i wolontariuszy.
2. Zasady etyczne dotyczą:
a) nie dyskryminowania żadnego z klientów SZOWES,
b) udzielania informacji klientom z zachowaniem najwyższej staranności oraz
uwzględnieniem najlepszej znajomości danego tematu,
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c) nie przyjmowania od klientów SZOWES wynagrodzeń lub innych gratyfikacji
za udzieloną pomoc,
d) respektowania prawa autorskich do pomysłów klientów,
e) zapewnienia dyskrecji, bezpieczeństwa oraz poufności przekazywanych
informacji, nie ujawniania informacji poufnych ani nie wykorzystywania ich
dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w trakcie, jak i po
zakończeniu zatrudnienia,
f) równego traktowania pracowników, współpracowników, wolontariuszy,
klientów bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, przekonania
polityczne i wyznanie religijne.
g) dbania o środowisko naturalne i ograniczenie negatywnego wpływu poprzez
np. dwustronne drukowanie, ekologiczny papier, recykling tonerów,
segregacja odpadów itp.,
h) informowania klientów o możliwości złożenia skargi lub pochwały w
zakresie jakości świadczonych usług,
i) dokładania wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne,
zrozumiałe, wolne od podejrzeń i jakiejkolwiek formy interesowności czy też
korupcji,
j) możliwości proponowania Uczestnikom Projektów usług innowacyjnych
oferowanych w ramach pozostałej działalnośći podmiotów tworzących
SZOWES (w tym w ramach działalności odpłatnej) przy założeniu, że
tożsame wsparcie nie jest możliwe do realizacji w ramach Projektów.
3. Działania SZOWES, a w szczególności zachowania pracowników SZOWES w stosunku
do Klientów, w żaden sposób nie mogą wiązać się z manifestowaniem poglądów
politycznych i religijnych.
4. W sytuacjach powiązań pracowników SZOWES z klientami poprzez stosunki rodzinne
i inne relacje mogące wpłynąć na jego bezstronność, Pracownik zgłasza fakt
zaistnienia
sytuacji mogącej
wpłynąć na jego bezstronność do
Kierownika/Kierowniczki OWES lub Koordynatora/Koordynatorki SZOWES, który
dokonuje analizy sytuacji i wyznacza innego pracownika do realizacji zadań
(ograniczenie realizacji zadań przez tego pracownika).
5. W przypadku naruszenia ww. zasad etycznych Kierownik/Kierowniczka OWES lub
Koordynator/Koordynatorka SZOWES dokona analizy zaistniałej sytuacji i podejmie
stosowne kroki wobec pracownika SZOWES (upomnienie, nagana, ograniczenie
realizacji zadań). W odniesieniu do Kierownika/Kierowniczki danego OWES decyzję
podejmuje Koordynator/Koordynatorka SZOWES.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Grupę Sterującą SZOWES.
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§ 14 ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz zgłoszeniowy podmiotu/instytucji wraz z deklaracją uczestnictwa w
Projekcie i oświadczeniami
2. Oświadczenie dotyczącego sprawozdania finansowego (dot. braku obowiązku
sporządzania sprawozdań finansowych)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz
w 2 latach poprzedzających
5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego
prawa konkurencji
6. Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej/wyznaczonej z podmiotu ekonomii
społecznej/instytucji wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie i oświadczeniami
7. Indywidualna ścieżka rozwoju (plan wsparcia)
8. Wzór umowy na otrzymanie wsparcia w ramach SZOWES
9. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu
10. Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi
11. Wniosek na przyznanie bonu szkoleniowego
12. Wniosek na przyznanie bonu na udział w targach
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