
 

Regulamin rekrutacji Wystawców i organizacji  Targów Ekonomii Społecznej 

  

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Targi organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego  Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora 

ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej. 

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego  zlecił  organizację Targów Ekonomii Społecznej konsorcjum: Stowarzyszenie 

Czas Przestrzeń Tożsamość i Stowarzyszenie Media Dizajn. 

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wyboru wystawców podczas Targów Ekonomii Społecznej 

w dniu 16 września 2017 r. w Szczecinie. 

§ 2  

Słownik pojęć 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:  

1. Targi: targi ekonomii społecznej odbywające się w dniu 16 wrzesnia 2017 r. w godz. 10.00-16.00, 

których celem jest promocja ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii 

społecznej, jako dostawców wysokiej jakości produktów i usług. Udział w targach jest bezpłatny 

2. Projekt: realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego projekt pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora 

ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej. 

 

3. ROPS: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul.  Korsarzy 34,  70-540 Szczecin.  

 

4. Organizatorzy: konsorcjum podmiotów organizujące Targi na zlecenie ROPS, w skład którego 

wchodzą:  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Lenartowicza 3-4, 71-445 Szczecin i 

Stowarzyszenie Media Dizajn”, ul. Bandurskiego 96/23, 71-685 Szczecin. 

 

5. Wystawcy: podmioty ekonomii społecznej, które należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą 

w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, tj. 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);  



 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i. CIS i KIS;  

ii. ZAZ i WTZ,  

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817);  

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 

którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:  

I. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, 

z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 

II. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.);  

III. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi 

nie więcej niż 50%, 

oraz ROPS, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego 

§ 3  

Zasady rekrutacji Wystawców 

1. W Targach Ekonomii Społecznej wezmą udział 32 podmioty ekonomii społecznej działające na 

terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz ROPS i akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii 

społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Podmioty ekonomii społecznej wyłonione 

zostaną w procedurze otwartego naboru, określonej w niniejszym Regulaminie.  

2. Zgłoszenia mogą składać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej działające na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. 

3. Procedury rekrutacji:  

a. rekrutację prowadzi organizator Targów;  

b. dokumentacja rekrutacyjna tj. karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie:  

www.rekrutacja.owes.org.pl  

4. Organizację oraz przebieg rekrutacji nadzoruje zespół ROPS i Organizatorów.  

5. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Wypełnioną, 

opieczętowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową (stanowiącą załącznik do Regulaminu) należy 

zeskanować i przesłać na adres wskazany w § 3 pkt. 3b. 

6. Oryginał karty zgłoszeniowej należy oddać w punkcie informacyjnym w dniu Targów.  

http://www.rekrutacja.owes.org.pl/


 

7.  Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  

8. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:  

a. przynależność do grupy docelowej, określonej w § 2, pkt. 5 oraz w § 3, pkt. 1 

Regulaminu;  

b. przesłanie kompletnego formularza w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tj.  

23.08.2017 r. 

9. Podmioty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej 

(wyłącznie podmioty ekonomii społecznej), na którą składają się następujące kryteria:   

a. zdolność do prawidłowego i terminowego wypełniania zadań związanych z udziałem 

w Targach;  

b. zgodność profilu działalności podmiotu, w szczególności produktów/usług zgłoszonych 

do wystawienia podczas Targów z charakterem imprezy.  

Ponadto Organizatorzy zastrzegają możliwość zastosowania zasady zróżnicowania subregionalnego, 

której celem będzie zapewnienie reprezentacji podmiotów ekonomii społecznej z całego 

województwa. Jednocześnie. 

9. Po zakończeniu procesu rekrutacji organizator sporządza protokół zbiorczy, zawierający wykaz 

podmiotów zakwalifikowanych, wykaz podmiotów wpisanych na listę rezerwową oraz podmiotów 

niezakwalifikowanych.  

10. O zakwalifikowaniu do udziału w Targach podmioty zostaną powiadomione mailowo i/lub 

telefonicznie przez Organizatorów.  

11. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych podmiotów z udziału w Targach wolne miejsce zajmuje 

podmiot z najwyższej pozycji na liście rezerwowej. Podmiot ten otrzymuje drogą e-mailową i/lub 

telefonicznie informację o możliwości udziału w Targach.  

12. W przypadku liczby zgłoszeń znacznie przewyższającej liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie 

możliwość opracowania dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych.  

§4 
Ustalenia porządkowe 

W trakcie targów: 

1) Stoisko wystawcy musi działać od godziny 10.00 do 16.00, 
2) Samochody z placu targowego muszą odjechać najpóźniej o godzinie 9.45, opuszczenie 

stanowiska jest możliwe po godzinie 16.10, 
3) Organizator zapewnia 1 namiot na 1 podmiot o wymiarach 9m2 (3mx3m) 3 krzesła, stół oraz 

ladę o wymiarach ok: 90cmx100cmx50cm, 
4) O umiejscowieniu stoiska decydują Organizatorzy, 

5) Organizator zapewnia dostęp do prądu (230 Volt), 

6) Organizator nie zapewnia Wystawcom posiłków, napojów ani kosztów transportu, 
7) Obowiązek utrzymania czystości na stoisku leży po stronie Wystawcy, 
8) Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu ani nie refunduje kosztów organizacji stoiska, 
9) Na Targach nie można puszczać własnej, która przeszkadzałaby w działalności sceny, 
10) W trakcie Targów zabroniona jest agitacja polityczna i religijna, 



 

11) Szczegółowy przewodnik dla wystawców będzie dostępny dla zakwalifikowanych podmiotów, 
po zakończeniu rekrutacji, 

12) Każdy zakwalifikowany podmiot podczas targów jest zobowiązany do krótkiej prezentacji (do 
5 minut) własnej działalności.  
 

 

 


