
UCHWAI.,A Nr 16/2019

Z,arzqdu Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Przedsigbiorczodci Spolecznej do projektu

,,Odrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej w Nidzicy"

W zwiSzL:u z podpisaniem w dniu 28 stycznia 2019 r. Umowy o dofinasowanie projektu

pn. ,,Odrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej w Nidzicy" Nr Umowy RPWM.11.03.01-28-

0004/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Wanninsko-

Mazurskiego na latz 2014-2020, OS Priorytetowa: 11- Wl4cznne spolecme, Dzialanie: 11.3 -

Wspieranie przedsigbiorczodci spolecznej i integracji zawodowej w przedsigbiorstwach

spolecznych oraz ekonomii spolecznej i solidamej w celu ulatwienia dostgpu do zatrudnieni4

Poddzialanie: 11.3.1 - Wsparcie przedsigbiorczoici spolecznej oraz zaakceptowaniem prznz

Regionalny O6rodek Polityki Spotecznej Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dawa

Warmirisko - Mazurskiego w Olsztynie regulaminu maj4cego miei zastosowanie podczas

realizacji przedmiotowego projektu, Zaved Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A. dzialaj4c

zgodnie z $ 39 i 40 Statutu Sp6lki postanawi4 co nastgpuje:

s1

Uchwala sig Regulamin Funduszu Przedsigbiorczo5ci Spolecznej do projektu ,,OSrodek

Wsparcia Ekonomii Spolecznej w Nidzicl' realizowanego w oparciu o Umowg

Nr RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 z dnia 28.01.2019 r. w brzmieniu okreSlonvm

w zal4czniku do niniejszej Uchwaly.

s2
Regulamin okre6lony w $ I niniejszej Uchwaly, w wchodzi w zycie z dniem jej podjgcia.

ZaZarzedDAR:

Roman Dawidowski .
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ROZDZIAT I

KLUCZOWE POJECIA

1. Grupa lnicjatywna (Gt)- grupa os6b fizycznych/ prawnych/ istniejAce przedsiqbiorstwo
spofeczne, uczestniczaca w projekcie owES i aplikuiqca o irodki finansowe na utworzenie
nowych miejsc pracy w nowo powstajqcym/istniejqrym pS.

2' Miejsce pracy - stanowisko pracy zajmowane na podstawie umowy o pracq, sp6tdzierczej
umowy o pracq lub umowy cywilnoprawnej przez osobq wskazanE w definicji pS, istniejAce
w przedsiqbiorstwie sporecznym nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesiQcy, riczac od daty
zatrudnienia w Ps12, Miejsce pracy nie moie zostad utworzone wczesniej nii w dniu zroienia
wniosku w konkursie o udzielenie dotacji.

3' operator- Dzialdowska Agencja Rozwoju s.A., tworzqca partnerstwo z Nidzickq FundaciE
Rozwoju NIDA posiadaiqce akredytacie ministra wra6ciwego do spraw zabezpieczenia
spolecznego, Swiadczace lEcznie wszystkiego rodzaju uslugi wsparcia ekonomii spofecznej.4. Podmiot Ekonomii Spolecznej (pES) -
a. przedsiqbiorstwo spoteczne, w tym sp6ldzielnia socjalna, o kt6rej mowa w ustawie z dnia 27

kwietnia 2006 r. o sp6ldzielniach socjalnych (Dz. u. z 2oLB r., poz. !2o5, z p6in. zm.l;b. podmiot reintegrac{ny, realizujqcy uslugi reintegracji spolecznej izawodowej os6b
zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym:. CtS i KtS;

' zAz i wrZ, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 7gg7 r, o rehabiritacji
zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych (Dz.U. z2O!gr. ooz.
7O76, z p6in. zm.l;

c' organizacja pozarzqdowa rub podmiot, o kt6rym mowa w art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r' o dziararnoici poiytku pubricznego i o worontariacie (Dz. u. z 20rg r., poz.
45O, z p6in. zm.), lub sp6lka non-profit,o kt6rej mowa w art.3 ust.3 pkt4tej ustawy,
o ile udzial sekora publicznego w tej sp6lce wynosi nie wiqcej nii 50%;d' sp6ldzielnia, kt6rej celem jest zatrudnienie tj. sp6ldzielnia pracy lub spoldzielnia inwalid6w i
niewidomych, dzialajqce w oparciu o ustawe z dnia 15 wrzesnia 1982 r. - prawo sp6fdziercze
(Dz.U. z 2018 r., poz. !285, z p6in. zm.l

5. PrzedsiQbiorstwo spoleczne (psl - podmiot, h6ry spernia rqcznie poniisze warunki:
a. jest podmiotem wyodrebnionym pod wzglqdem organizacyjnym i rachunkowym,

prowadzqcym dzialalnoSC gospodarczE zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym, lubb' dzialalnoid odptatnq poiytku publicznego w rozumieniu art. g ustawy z dnia
24 kwietnia 2004r, o dzialalno6ci poiytku publicznego io wolontariacie, lub

c. dzialalnoSd oswiatowQ w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo
oswiatowe (Dz. U. z 2O!8 r. po2.996, z p6in. zm.l,lub

d. dzialalno66 kulturalnq w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 2s paidziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnei (Dz. u. z 2o1g r. poz. 19g3), kt6rej
celem jest:
l. integracja spoleczna i zawodowa okreSlonych kategorii os6b wyraiona poziomem

zatrudnienia tych os5b:
1. zatrudnienie co najmniej 50%:

' os6b zagroionych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, z wytqczeniem os6b
niepelnoletnich, lub

. os6b bezrobotnych, lub

I w rozumieniu ustawy z dn. 26 czerwca 1974r,- Kodeks Prary, ustawy z dn. 27 kwietnia 2006r. o 5p6ldzielniach socjalnych,
ustawy z dn. 16 wrzesnia 1982r. prawg sp6ldzielcze.
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. absolwent6w CIS i KlS, w rozumieniu art 2 pkt la i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003

r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
. os6b ubogich pracuiqcych, lub
. os6b opuszczajqcych mlodzieiowe ojrodki wychowawcze i mlodzieiowe o(rodki

socjoterapii, lub

' os6b opuszczaiacych zaklady poprawcze ischroniska dla nieletnich;

2. zatrudnienie co najmniej 30% os6b o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepelnosprawnoSci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia L997 r. o rehabilitacji

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych lub os6b

z zaburzeniami psychicznymi, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r'

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. L878 z p6in. zm.h

3. lub realizacja uslug spolecznych Swiadczonych w spolecznoSci lokalnej, usfug opieki nad

dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie 2 ustawE z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad

dziedmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z ZO!9 r. poz' 409, z p6in. zm.) lub uslug wychowania

przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego

zgodnie z ustawa z dnial4grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe, przy jednoczesnej realizacji

integracji spolecznej i zawodowej os6b, o kt6rych mowa w ppkt. i, wyraionej

zatrudnieniem tych os6b na poziomie co najmniej 2O% lo ile przepisy prawa krajowego

nie stanowiE inaczej).

4. jest podmiotem, kt6ry nie dystrybuuje zysku lub nadwyiki bilansowej pomiqdzy

udziafowc6w, akcjonariuszy lub pracownik6w, ale przeznacza 8o na wzmocnienie

potencjafu przedsiebiorstwa, jako kapital niepodzielny oraz w okreSlonej czqici na

reintegracjq zawodowq ispolecznq lub na dziafalno6d poiytku publicznego prowadzonq

na rzecz spoleczno6ci lokalnej, w K6rej dziafa pnedsiqbiorstwo;

5. jest zarzqdzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, ie struktura zarzqdzania Ps

lub ich struktura wlasnoiciowa opiera siq na wsp6lzarzqdzaniu w przypadku sp6ldzielni,

akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracownik6w, co podmiot okresla

w swoim statucie lub innym dokumencie zaloiycielskim;

5. wynagrodzenia wszystkich pracownik6w, w tym kadry zaruadzaiqce! sE ograniczone

limitami, tj. nie przekraczajE wartogci, o kt6rej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

24 kwietnia 2oo3 r. o dziaialnoici poiytku publicznego io wolontariacie;

7. zatrudnia w oparciu o umowe o praca, sp6ldzielcz4 umowq o pracq lub umowq

cywilnoprawnq (z wylqczeniem os6b zatrudnionych na podstawie um6w

cywilnoprawnych, kt6re prowadzq dzialalno6i gospodarczq)co najmniej trzy osoby

w wymiarze czasu pracy co najmniej % etatu, a w przypadku um6w cywilnoprawnych na

okres nie kr6tszy nii 3 miesi4ce i obejmujqcy nie mniej ni2 120 godzin pracy lqcznie przez

wszystkie miesiqce, pzy zachowaniu proporcji zatrudnienia okre(lonych w pld 1 i 2'

6. Trwafosc miejsca pracy: wynosi min. 12 miesiqcy od daty utworzenia mieisca pracy' tzn':
a. w orzvoadku korzvstania iedvnie z podstawoweso wsoarcia pomostoweqo (1-6 miesiac) -

okres trwaloici wynosi co najmniej 12 miesiqcy;

b. w przvpadku korzvstania takie z przedluioneqo wsoarcia Domostoweeo (7-12 miesiacl -

trwalosd zostaje wydluiona o 6 miesiQcy od daty zakoriczenia konystania ze wsparcia

pomostowego (Przyklad: 6 miesiqcy podstawowego wsparcia pomostowego + 4 miesiace

wsparcia przedlu2onego + 6 miesiqcy trwalo(ci = 16 miesiqcy trwalo(6 calkowita).

W okresie trwalo5ci zakoficzenie zatrudnienia danei osoby na nowo utworzonym stanowisku
pracy moie nast?pid wylqcznie z przyczyn leiEcych po stronie pracownika, pny czym nie moie
siq to wiaza€ z likwidacjq miejsca pracy. W tej sytuacji PS zobowiqzane jest niezwfocznie

uzupelnii zatrudnienie, rekrutujqc kandydata zgodnie z kMeriami niniejszego projeku Co do

zasady okres luki w zatrudnieniu nie powinien przekraczat 30 dni' W tej sytuacii stanowisko

t--::--l
| '.' I

_l/

g' W,i. zdtal',e tr.ie, $!rq rytk

F!!du5ze
Europejsl.ie 4v Unia Eoropejska

&6r.!$ tu{,18 59o{.6t

Prcjekt lrspdltinohso*ony ze Sradktv' UniiEutapejskiej w tumach Earcpehkiega tunduszu Srylecznega



0s

d,ffiNTDi{\:-/
lidsr

SODr|( wStA*Cra It(o&oMtl rlc)atc:t{51

aKsFsl 
-

,:,-,r.i:t::rl

!v $ltoztcY

7.

uznaje siq za trwaiEce nieprzenvanie a okres trwaloici nie podlega wydluieniu. Sytuacje tegorodzaju sq szczeg6lowo badane przez Operatora.
Trwafos6 przedsiebiorstwa spofecznego _ oznacza:
a' spelnienie fqcznie wszystkich cech ps, przez okres obowiqzywanra umowy o udzierenie dotacii

i wsparcia pomostowego
b. zapewnlenia, ii przed uplywem 3 lat od zakofczenia wsparcia w projekcie, podmiot nieprzeksztafci siq w podmiot gospodarczy niespelniaiqcy definicji pES, a w przypadku likwidacji

tego PES - zapewnienia, ii majqtek zakupiony z dotacli zostanie ponownie wykorzystany nawsparcie PS, o ile przepisy prawa nie stanowiE inaczej
uczestnik Projektu lup) - osoba fizyczna, kandydai do zatrudnienia w przedsiqbiorstwie
spofecznym, kwalifikujqca sie do zatrudnienia w pS, zgodnie z obowiqzujqcq definicjqprzedsiqbiorstwa spolecznego oraz zalqcznikiem nr g do Regulminu.

ROZDZ|AI tl
POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejszy Regulamin okresra szczeg6rowe zasady rekrutacji oraz udzierania wsparcia finansowego(dotacji i wsparcia pomostowego) w ramach Funduszu przedsiqbioiczoici Spoteczn!
? przeznaczeniem na:
a. tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utwotzonych przedsiebiorstwach spolecznych lubb. tworzenie nowych miejsc prac], w istnieiqcych przedsiqbiorstwach spolecznych lg!c. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii spolecznej, wyfqcznie pod

warunkiem ich przeksztalcenia w pnedsiqbiorstwo spoleczne.
Regulamin stanowi uzupernienie zapis6w Reguraminu swiadczenia usfug oirodka wsparcia
Ekonomii Spolecznej w Nidzicy i nie moie stanowid oddzielnej wykladni.

ROZDZ|At ill
REKRI,'TACJA

1' Nab6r wniosk6w rekrutacyjnych odbywa siq w ramach rund konkursowych i wyznaczonych
z gory terminach pr2yjmowania wniosk6w, poszczeg6rnych etap6w oceny i posieizeri romis;i
Rekrutacyjnej.

fi;$*ff:*,
Ptojekt vsptjlflnonsowony zeircdkdw tlhii Ewapejskjej w /omoch Eurapejskiegc htnduxu Spotecznego
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UWAGA!
. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq zmianq termin6w okreSlonych w niniejszym

harmonogramie.
. w uzasadnionych przypadkach, operator ma prawo do uniewa2nienia danej rundy

konkursowej. Za uzasadnione okolicznoici przyjmuje siq m.in. brak bie24cego finansowania

realizacji projektu owEs czy tez inne wynikajqce ze specyfiki organizacji ww. dzialania

mogqce zakl6cid poprawnoS6 realizacji.
. Wszystkie terminy realizacji poszczeg6lnych Scie2ek wyraione sq w dniach kalendarzowych'
r w przypadku wyczerpania alokacji operator mo'e zamknq6 kolejne nabory wniosk6w.

Alokacja moie ulegai zmianie po kaZdej kolejnej rozstrzyBniQtej rundzie konkursowej'

Aktualny poziom Srodk6w bQdzie podawany do publicznej wiadomo6ci poprzez stronq

internetowQ Projektu.

ROZDZIAI IV
7ASIADY REKRI TACII

Do udzialu w rekrutacji uprawnione sq jedynie Gl, kt6re w ramach Projektu OWE5 pozytywnie

ukoriczyly zaplanowanq Scieikq wsparcia w postaci szkoleri/doradztwa zakodczonq wydaniem

pozytywnych rekomendacji doradcy kluczowego/biznesowego. Minimalny zakres wsparcia

szkoleniowo-doradczego zostaje okreSlony w zaplanowanej icieice wsparcia, kt6ra ustalona

zostaje na podstawie przeprowadzonej diagnozy iwynikajqceSo zapotnebowania danej Gl.

Jednak2e minimalny zakres wsparcia szkoleniowego/doradczego uprawniajqcy do rekrutacji w

ramach FPS wynosi:
- osoby zagrotone ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym - 2,5 godz. wsparcia doradcy

podstawowego,
- Gl os6b fizycznych lub os6b prawnych planujqce utworzyi przedsiebiorstwo spoleczne/

podmiot ekonomii spotecznej/ podmioty przekztalcaiece siq w Ps - min.4 godziny wsparcia

doradcy kluczowego
- Gl os6b prawnych tj. istniejEce przedsiebiorstwa spoleczne planujEce utworzenie miejsc pracy

- min. 4 godz. wsparcia doradcy biznesowego
- cykl 4 szkolefi wyjazdowych 2-dniowych z zakresu zakladania i funkcjonowania PS tj' 48 godz. -
obowiqzek uczestnictwa os6b odpowiedzialnych za zanEdzanie w nowopowstaiEcych PES.

Decyzje o skierowaniu na cykl szkoleniowy lub doradczy podejmuje doradca

kluczowy/biznesowy indywidualnie dla Gl. W szkoleniach uczestnicza osoby fizyczne (bqdqce

jednoczegnie zaloiycielami przedsiqbiorstwa spolecznego), a w przypadku os6b prawnych -
osoby oddelegowane, jako przedstawiciele danej osoby prawnej' We wszystkich szkoleniach

bezwzglqdnie uczestniczq osoby odpowiedzialne za zarzqdzanie P5.

Powyiszy etap zostaje potwierdzony pzez doradcq OWES' Gl otrzymuie/nie otrzymuje

rekomendacjq do dalszego udzialu w Projekcie.

Rekrutacja w ramach FPS bedzie przebiegad zgodnie z nastqpujqcym schematem.

l.Etap - przyjmowanie wniosk6w i ich analiza formalna'
ll.Etap - powolanie komisji rekrutacyjnej i ocena merytoryczna, obejmujqce:

Etap ll a - spotkanie z doradcE zawodowym, psycholoBiem,

Etap ll b - spotkanie z opiekunem biznesowym.
lll.Etap - analiza 6l pod k4tem preferowanych os6b ibran2 obejmujaca:

Etap lll a - ocena preferowanych os6b,

Etap llt b - ocena preferowanych brani.

J.

,4y
ffie. adt',,,le rrda, r'.ytrt 4.k
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IV.Etap - wyfonienie Gl, do udzialu w konkursie.
5. Etap | - dokumenty rekrutacyjne dla wszystkich Gl skladajq siq kaidorazowo z nastqpujEcych

element6w:

5' Kopie zafqczonych dokument6w winny byi potwierdzone za zgodnoSe z oryginalem (pieczqtka
nagl.wkowa podmiotu - jeili posiada, sformulowanie ,,za zgodnoii z oryginalem,,, data orazpodpis osoby potwierdzajqcej).

7. Wszystkie dokumenty musz4 byi ze sobe trwale spiqte wjednq cafoSi (np. zbindowane).8' za skladanie oiwiadczed niezgodnych z prawd4 grozi odpowiedziarnoii w drodze pow6dztwa
cywilnego.

9. Dokumenty rekrutacyjne naleiy dostarczyd osobiscie, kurierem lub pocztq tradycyjnq
w wyznaczonym terminie do biura Funduszu przedsiqbiorczoSci Spofeczne; 

", 
goa., Z.lO-iS.lO.

O dochowaniu terminu decyduje data wplywu dokument6w.
10' wzory dokument6w moina odebrad osobiicie w biurze Fps rub pobrai ze strony internetowej

Projektu.
11' Operator zastnega sobie prawo wczeiniejszego zamkniqcia naboru w przypadku wyczerpania

alokacji. Informacja o wczejniejszym zamkniqciu naboru zostanie zamieszczona na stronie
internetowej projektu oraz w biurach projektu.

12' Dokumenty rekrutacyjne nareiy zloiyi, w 1 eqzemorarzu. zgodnae 2 zasadami okre.ronymi
w niniejszym Regulaminie, w kopercie opisanej wedlug wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej ...

OSrodek Wsparcia Ekonomii Spofecznej biuro FpS

f ;s**,
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13. Kaida Gl otrzyma potwierdzenie zloienia dokument6w:
a. w przypadku osobistego zloienia dokument6w rekrutacyjnych - potwierdzenie zloienia

z podaniem daty igodziny ich przyjqcia, z nadanym nr indentyfikacyjnym formulaza dla Gl,

kt6re bqdq jednoczeinie sfuiyly, jako iden\fikator na li(cie rankingowej;
. b. w przypadku przeslania dokument6w za po(rednictwem kuriera lub pocztE tradycyjnq - Gl

zobowiqzana jest do zachowania dowodu ich nadania (liczy sie dzieri i godzina) wplywu
formularza do biura FPS. Potwierdzeniem wptywu dokument6w bqdzie przeslanie do Gl

pisma informujqcego o nadanych nr iden$ikacyjnych. Przesylki bqdq wpisywane na bieiqco.
c. kaida Gl zobowilzana jest do utwotzenia/podania na potrzeby kontaktu z Operatorem

adresu mailowego, na K6ry przekazywana bqdzie wszelka korespondencja zwiqzana

z uczestnictwem w projekcie. Gl projektu zobowiqzana jest do regularnego odczytywania
poczty elektronicznej oraz potwlerdzania odebrania wiadomoSci. Nie odczytanie oraz nie
potwierdzenia odebrania wiadomoici jest jedn02naczne z jej dorqczeniem. Xonsekwencje
nie odczytania korespondencji elektronicznej (m.in. terminy odwolaf, uzupelnief) ponosi
Gt.

d. przyjmowanie dokument6w odbywa siq w dniach roboczych w godz. 7.30-15.30.
14. Dokumenty rekrutacyjne zfo2one pned terminem rozpoczqcia naboru, bqdl po terminie jego

zakoriczenia, jak r6wniei dokumenty zloione wielokrotnie nie bgdq podlegai rozpataeniu.
6l ma moiliwoid wycofania dokument6w izloienia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie
up,lynql termin skladania dokument6w rekrutacyjnych. Dokumenty zloione po terminie nie bqda
zwracane Gl.

15. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierajqce uchybienia formalne podlegajq

uzupelnieniu. Gl maje moiliwoid jednorazowego uzupelnienia zlo2onego formulaza
rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania pisma informujEcego
o powyzszym. Uzupelnienie moiliwe jest jedynie w pnypadku wystapienia nastqpujqcych
brak6w lub blqd6w oczywistych:
a. brak podpisu;
b. niewypelnione pola w formularzu;
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku;
d. brak kt6rego( z wymaganych zatqcznik6w;
e. blqdnie potwierdzenie za zgodno(6 z oryginafem.

16. W przypadku braku prawidlowego uzupefnienia w wyznaczonym terminie wniosek zostaje
odrzucony.

17. W ptzypadku pozytywnej oceny formalnej Gl zostaje skierowana do oceny merytorycznej - Etap
ll rekrutacji.

18. O zakwalifikowaniu Gl do Funduszu decydowad bedzie Komisja Rekrutacyjna, w skfad kt6rej
wchodzq przedstawiciele Operatora, m.in: Kierownik FPt specjalista ds. dotacji, doradca
zawodowy, psycholog, opiekun biznesowy.

19. Czfonkowie Komisji Rekrutaryjnej nie mogq byi zwiqzani z Uczestnikami Projektu stosunkiem
osobistym (zwi4zkiem mafiefiskim, stosunkiem pokrewiefstwa i powinowactwa i/lub zwiqzkiem
z t ulu pnysposobienia, opieki lub kurateli) lub sluibowym, takiego rodzaju, kt6ry m6glby
wywofad wEtpliwo(ci co do bezstronnoSci przeprowadzonych czynno6ci. Czlonkowie Komisji
Rekrutacyjnej zobowiEzanisq do podpisania Deklarocji bezstronnotci i poufnoSci.

20. Etap ll - powolanie komisji rekrutacyjnej i ocena meMoryczna.

a. Etap ll a -spotkanie z doradcq zawodowym, psychologiem

,.:a .
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Doradca zawodowy

l/,h/osoba i %h/
grupa)

d.

ocena predyspozycji do prowadzenra
dzialalnoici gospodarczej w formie
pnedsiqbiorstwa spolecznego;
kompetencje bran2owe;
postawa inicjatywna;
(dotyczy 6l dqZqcych do zoto2enia
przedsiebiorstwo spolecznego przez osoby
Jhyczne);
ocena przygotowania Gl w zakresie planu
zanqdzania i zatrudnienia przedsiqbiorstwem
spofec2nym;
strategii wyboru kandydat6w pod kqtem ich
kwalifikacji i predyspozycji zawodowych
(dotyczy GI dqiqcych do zoto2enio
przeds ie biorstwo spolecznego przez osoby
prawne i istn iejqcych przeds iebiorstw
spolecznych);
charakter spoleczny przedsiqbiorstwa.

30 pkt

Psycholog
(%hlosoba i%h/
grupa)

I Okre6lenie profilu Kandydata/podmiotu pod

lwzglqdem:
I a. praca zespofowa;

I b. delegowanie uprawniefi;

I c. adaptacja spofeczna;

I d. zarzqdzanie pnekazem werbalnym;
niewerbalnym;

e. motywacja do podjqcia dzialalno(ci;
f. komunikatywnoSi: nawiqzywanie kontalcu;

uwainoje sluchania, nadawania,
przemawiania;

g. kompetencje spofeczne oraz umiejqtnojd
pracy z osobami w trudnych sytuacjach
iyciowych;

h. charakter spofeczny przedsiqbiorstwa.

30 pK

b. Etap ll b - spotkanie z opiekunem biznesowym

EF:i"ffi,
Prajektutspd{rlonsawDny ze itodkiw Unii turop?iskiej w rano.h furapejskjega funduszu Spotetznego

<2
n'di. 

'Jfl},ft 
ty<te, rzYs.y ry.*,

Unia Europejsta
tlr.a.tga t!'dq5p.r.dr!y



Oi;

ffi
N r r>4.\:.,/

i 0 t { l< w s tA R a I A t x o al o M I t

*U('t
Ekononia
Spoleczna

3F9tgC:€il !,

,-...i_'.1.-.:.

axsies
., :. 

:-: ;:.:/

HI'21{Y

e. charakter spoleczny przedsiebiorstwa.

21. Etap tll - Analiza Grupy Inicjatywnej pod kqtem preferowanych os6b i brani
a. Etap lll a - ocena preferowanych os6b:

b. ETAP lll b - ocena preferowanych bran2:

22. Makymalna liczby punkt6w do zdobycia z wszystkich etap6w -150 pkt,
23. Minimalna liczba punkt6w kwalifikujqca do udzialu w projekcie - 90 pkt., w tym oteymanie

wymaganego min. 60% punkt6w od kaidego z doradc6w w ramach ll etapu.
24. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisjq RekrutacyjnE sporzqdzona zostanie lista Grup

Inicjatywnych zakwalifikowanych do Funduszu Pnedsiqbiorczo6ci Spolecznej, kt6ra niezwlocznie

opublikowana zostanie na stronie internetowej projektu (lV Etap rekrutacji).
25. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysluguje odwolanie. Gl nie ma wglqdu do kart oceny

Komisji Rekrutacyjnej, moie natomiast otrzymai informacjq zwrotnq dot. obszar6w
wymagajqcych dalszej pracy, w przypadku skierowania Gl do ponownego wsparcia.

. ..glernenty,podlegailce ocerie : ' ' . ,rnetddologia

Czlonkowie komisji
re kruta cyj n ej

Weryfikacja os6b pod kqtem
zaloionych
w konkursie preferencji:
- osoby zagroione ub6stwem lub

wykluczeniem spolecznym, kl6re
skorzystafy z projeh6w w ramach
Dzialania 11.1 SZOOP RPO WiM. a

kt6rych Scieika reintegracji wymaga
dalszego wsparcia.

8 pkt Za kaidq
z preferowanych os6b
Grupa Inicjatywna
otrzymuje max 0,8 pkt.

Maksymalnie grupa

moie otrzymae
8 pkt.

E Fji"ir**,
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26. Na tym etapie rekrutacja do FpS zostaje zakodczona.

ROZDZIAI V
DOTACJA - POSTANOWIENIA OG6INE

1. Do zatrudnienia w pS (i otrzymania wsparcia finansowego na miejsce pracy) nie sAuprawnione osoby fizyc2ne, kt6re:
a' posiadaty wpis do centrarnej Ewidencji i Informacji o Dziararnoici Gospodarczej rubKrajowym Rejestrze Sqdowym w okresie 12 miesiqcy popnedzajqcych ;zieiprzystqpienia do projektu tj. podpisania deklaracji udzialu w projek; _ aoty..V

wylqcznie crlonk6w zafoiycieli sp6ldzielni socjalnyci os6b fi zycznych;b. w ciqgu ostatnich 2 lat byfy zatrudnione 1na podstawie umowy o pracq, umowy ztecenie,
umowy o dziefo lub innej) u Operatora;

c. pozostajq w zwiQzku maliefskim lub w faktycznym pozyciu albo w stosunkupokrewiefstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewierlstwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwiqzane z tytulu pnysposobienia, opieki,kurateli z Operatorem i/lub pracownikami Operatora, partner6w uczestniczqcymi
w procesie rekrutacji ioceny biznesplan6w;

d. sq poni2ej 18 roku iycia lub sq powyiej 0,4 roku iycia;e. widniejq w Ewidencji Biura Informacji Gospodarczej lnfoMonitor S.A., przy czym wyjqtek
stanowi uregulowana sytuacja finansowa potwierdzaj4ca, ie zadluienie ;urt spti.onelub regularnie spracane, udokumentowana od'powiednimi zajwiadczeniami,
ojwiadczeniami, ugodami itp.;

f. w stosunku do kt6rych prowadzone jest postqpowanie cywilne w sprawie o zaplatq(sqdowe albo egzekucyjne) lub postqpowanie elzekucylne w administracji lub zostaly
wydane prawomocne ozeczenia zasqdzajqce naleino3ci, it6re nie zostaiy ,"pt..on";g. zmieniQ status na rynku pracy w okresie od dnia zfoienia deklaracji udzialu w Crolekcie
do momentu zawarcia stosunku pracy w przedsiqbiorstwie spofecznym, kt6re ubiega siq
o dofinansowanie w ramach OWES. Wretek stanowi (za zgodq Operatora) zatruarilenie
Uczestnika projektu (Up) na umowe cywilno_prawnq do chwili zarejestrowania
przedsiebiorstwa spof ecznego;

h. byly zatrudnione u Bp w okresie 6 miesiqcy pned dniem zfoienia wniosku w ramach
umowy o pracq lub umowy cywilno_prawnej z wynagrodzeniem odpowiadajacym
minimalnemu wynagrodzeniu za prace obowiEzujqcemu w roku dwiadczenia pracy.- 

- '
i. zarejestrujq PS w okresie od dnia zfoienia dokument6w rekrutacyjnych w projekcie do

dnia podpisania deklaracji udzialu w projekcie;
j. korzystajQ lub korzystaly z innych drodk6w publicznych na zalo2enie lub przystqpienie do

sp6fdzielni socjarnej rub przedsiebiorstwa sporecznego, w tym zwraszcza ze irodk6w
Funduszu Pracy, PFRON oraz jrodk6w oferowanych w iamactr EFS;2. Do otrzymania dotacji nie se uprawnione osoby prawne, ktore nie sQ zainteresowane

utworzeniem nowego miejsca pracy dla osoby zagroionej ub6stwem i/ub wykluczeniem
spolecznym oraz te, kt6re:
a. otrzymafy pomoc de minimis, kt6rej wartojd brutto w biei4cym roku podatkowym oraz

w dw6ch poprzedzajqcych go latach podatkowych z r6inych ir6def iw 162nych formach,
lqcznie z pomocq, o kt6rq siq podmiot ubiega, przekracza r6wnowartoid w zfotych kwoty
200 000 euro, a w przypadku wsparcia dzialalno6ci w sektorze transportu drogowego _
r6wnowarto66 w zlotych kwoty 1OO 0OO euro;

E;gij'*'-
Ptojekl wspdlfinonsowony ze !rodk6*! U hij Eu topejskiej w rornoch Furcpejskiego fuRduszu Spote,jIkeqo
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Spoleczng

b. znajdujA siq w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wsp6lnotowych

dotyczqcych pomocy pafstwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiebiorstw

znajdujqcych siq w trudnej sytuacji;

c. podlegaja wykluczeniu z ubiegania sie o pomoc publicznq na podstawie 5 3 ust. 1-2

RozporzEdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach program6w

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spofecznego na lata 2ot4-202o.
(Dz.U. poz. L0731;

d. prowadzq dzialalnoid podlegajqcq wykluczeniu z moiliwoici uzyskania pomocy

pubficznej wymienionej w art. 1 ust. 1 lit. a-e Rozporzqdzenia Komisji (UEl t407 /2013
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Vrz. UE L 352

z ?4.!2.?OL3, str.L), oraz w art. 1ust.2lit. c I d, ust. 3 lit. d oraz ust. 4 i 5. Rozporzqdzenia

Komisji (UE) 65U2OL4 z dnia L7 czerwca 20L4 uznaiqce niekt6re rodzaje pomocy za

rgodne z rynkiem wewnqtrznym w zastosowaniu aft.lO7 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE I
L87 z 26.O6.2Ot4, stt.tl

Zgodnie z zapisami 5 32 ust.2 Rozpozqdzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia 2lipca
2015 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach program6w operacyjnych

finansowanych z Europejskieto Funduszu Spolecznego na lata 2OI4-202O. pomocg, o kt6rej

mowa w ust. 1, nie moie by6 udzielana:

a. na pokrycie wydatk6w kwalifikowalnych lub podmiotom dzialaj4cym w sektorach,

o K6rych mowa w art. 1ust. 1 lit. a-e rozporzqdzenia Komisji (UEl nr 1407/2013 z dnia

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis;
b. podmiotom, na k6rych ciaiy obowiqzek zwrotu pomocy, wynikajqry z decyzji Komisji

Europejskiej, uznaiacej pomoc za niezgodnq z prawem lub ze wsp6lnym rynkiem
(rynkiem wewnqtnnym);

c. podmiotom, kt6re posiadajq zaleglo(ci w Urzedzie Skarbowym iZakladzie Ubezpieczef

Spofecznych;
d. na projekty, kt6rych realizacja zostafa rozpoczeta przed dniem zloienia wniosku

o udzielenie pomocy.

ROZDZ|AI VI
WYSOKOSC I PRZEZNACZENIE DOTACJI

Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatk6w niezbqdnych do rozpoczqcia lub
prowadzenia dzialalnoici w rdmach:

a. przedsiqbiorstwa spolecznego w zwiqzku z utwoneniem miejsca pracy;

b. PES w zwiqzku z przeksztalceniem podmiotu w przedsiqbiorstwo spoleczne
i utworzeniem w tym pnedsiqbiorstwie miejsca pracy.

Operator informuje uczestnik6w projektu o planowanym terminie skladania wniosk6w
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego poprzez zamieszczenie informacji na

stronie internetowej projehu i/lub w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie oraz
w spos6b zwyczajowo pnyjQty i uzgodniony z uczestnikami projektu.

Ogloszenie zawiera m.in. termin rozpoczqcia i zakofczenia naboru, kt6ry nie moie by6

kr6tszy nii 10 dni, miejsce przyjmowania dokument6w oraz formy skladania wniosk6w.
Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy dla os6b
wskazanych w Rozdziale 1ph 5 oraz w zalqczniku nr 8 do tego dokumentu,
w przedsiebiorstwie spolecznym bEdi podmiocie ekonomii spolecznej, wylqcznie pod

warunkiem przeksztalcenia w przedsiqbiorstwo spoleczne wynosi 24.000 zl. Ostateczna

3.
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wysokodd dotacji uzaleiniona jest od rzeczywijcie poniesionych wydatk6w uznanych przez
Operatora za kwalifikowane.
Operator weryfikuje status pS, jako podatnika VAT, jednak wysokoja dotacji jest stalai nie'areina od statusu ps jako podatnika vAT. wyiatki kwarifikowarne sq iedynie dowysokosci kwoty netto zakup6w. WysokoS6 ewentualnego podatku VAT, pS zobligowany jest
uzupelnii ze irodk6w Masnych.
iedno przedsiqbiorstwo spofeczne w ramach udzialu w projekcie, moze uzyskae jednorazowo
maksymalnie 10 dotacji na utwonenie miejsc pracy, tj. 240.O0O zl:a. przy tworzeniu przedsiqbiorstwa spofecznego lub przeksztalceniu pES

w przedsiebiorstwo spoleczne, w zwiqzku z utworzeniem miejsc pracy dla os6b,
o ld6rych mowa w Rozdziale 1 pkt 5, lub

b. na stworzenie miejsc pracy dla os6b, o kt6rych mowa w Rozdziale 1 pkt 5,w istniejqcych
PS w okresie trwalojci o kt6rej mowa w Rozdziale G pkt 7. pS moie ponownie ubiegad
sig o srodki po zakoiczeniu okresu trwafosci utworzonych dotychczas w ramach Fps
miejsc pracy.

7. Trwafosd miejsc pracy wynosi 
.co najmniej 12 miesiqcy, od dnia przyznania dotacji lub

utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest p6iniejszy nii terminprzyznania dotacji, a w przypadku przedluienia wsparcia pomostowego w formie finansowejpowy2ej 6 miesiecy, trwafoji zostaje wydluiona o 6 miesiqcy (zgodnie z Rozdzialem l pkt 6).
W tym czasie zakoficzenie stosunku pracy z osobq zatrudnionq na nowo utwor2onym miejscupracy moie nastqpii wvlacznie z orzvczvn leiacvch oo stronie pracownika.

8' Trwatoici przedsiebio;srwa .pd".rn"go--iir-frEni-iEr4,ni-i" wszystkich cechprzedsiebiorstwa sporecznego, o kt6rych mowa w rozdziare 3 pkt 2g wytycznych Ministra
Rozwoju iFinans6w w zakresie rearizacji pr,edsiewzied w obszarze wfEczenia spofecznegoi zwalczania ub6stwa z wykorzystaniem Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznelo
i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionarnego na lata zoti - iozo, przez okres, o kt6rym
mowa w pkt powyiej.

9' Maksymalna alokacja irodk6w przewidziana na dotacje w ramach niniejszego pr{ektu na
utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych i/lub lstniejqcych pS wynosi _ 91
miejsc pracy 2 984 O00,OO zf.

10' Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie wydatk6w niezbqdnychdo utworzenia i prowadzenia dzialalno6ci w ramach pnedsiqbiorstwa spolecznego,
w szczeg6lnoSci:
a. skladniki mai?tku tnwaleto: w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.

o rachunkowojci (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 330. z p6tn. 

'm.l, 

ujetych w Ewidencji Srodk6w
Trwatych iWartojci Niematerialnych iprawnych wraz z kosztami dostawy (transportu),
instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia iochrony, w przypadku, kiedy zachodzitaka
koniecznoii.
Wtym:
Srodki transportu- podstawE uznania wydatku za kwalifikowa|ny jest jego niezbqdnoiii celowoii do prowadzenia dziararnoici gospodarczei (co oznacza brak mo2riwoici
rozpoczqcia prowadzenia dziararnosci bez zakupu (rodka transportu), przedstawienie
przez uczestnika dokumentu uprawniaj4cego do prowadzenia pojazdu, wyceny
rzeczoznawc! (w pnypadku zakupu uiywanego Srodka transportu), dowodu
rejestracyjnego, ubezpieczenia OC. Zakup moiliwy pod warunkiem:l. kwota przeznaczona na zakup irodka transportu nie przekracza 20 % kwoty

dofinansowania. W szczeg6lnych pnypadkach, na pisemny wniosek Uczestnika
Projektu Operator moie wyrazid zgodq na zwiekszenie limitu.ll. stanowiA niezbqdny element projektu i bedE wykorzystywane jedynie do celu
okreSlonego w Biznesplanie;
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lll. nie bqdq sfu2yly wykonywaniu dzialalnojci gospodarczej w zakresie drogowego

transportu towar6w;
lV. koniecznoii poniesienia wydatk6w na nabycie 6rodk6w transPortu zostanie

szczegdowo uzasadniona w Biznesplanie;

Zakup uiywanych 3rodk6w trwalych jest moiliwy pod warunkiem przedstawienla przez

Beneficjenta ofwiadczenia, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 13 do regulaminu, o tym,

ie:
l. irodek trwafy posiada wlaiciwoici techniczne niezbqdne do realizacji

pnedsiewziqcia objqteSo dofinansowaniem oraz spelnia obowiQzujqce normy

istandardy,
ll. cena (rodka trwaleBo nie przekracza warto6ci rynkowei, okreSlonej na dziei

zakupu ijest niisza od ceny nowego (rodka trwalego,
lll. w okresie 7 lat poprzedzajQcych zakupienie przez Beneficjenta pomocy

(w pnypadku nieruchomoici 10 lat) Srodek trwaly nie zostal zakupiony

z wykorzystaniem Srodk6w publicznych krajowych lub pochodzqrych z funduszy

Unii Europejskiej; oJwiadczenie takie musi byi podpisane pruez

zbywcq/spnedajqcego.
lV. dostarczony zostanie dokument potwierdzajqcy oplatq PcC - podatku od

czynno(ci cywilno- prawnych (w pzypadku zakupu od os6b fizycznych 6rodk6w

uiywanych pnewy2szajqcych kwotq 1000 zf). le2eli cena nabycia uZywanego

Srodka trwalego bqdzie wyisza ni2 jego wartoii rynkowa ustalona przez

niezale2nego Eeczoznawcq, 162nica miqd2y cen4 nabycia a wartogcie rynkowE nie
jest wydatkiem kwalifikowalnym. Koszt wyceny przez rzeczoznawce nie jest

wydatkiem kwalifikowalnym i ponosi go podmiot ubiegajEcy sie o dotacje.

Wyceny przez rzeczoznawce dokonuje siq w spuacji braku innych moiliwoSci
pozwalajecych okreSlid cenq rynkow1 danego zakupu,

b. wyposaienia (np. meble, garnki, lampy, drobny spnet AGD i RTv) wraz z kosztami

dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia. Wyposaienie powinno zostae wpisane

do ewidencji wyposaienia prowadzonej przez Beneficjenta pomocy;

c. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo - wykoiczeniowe budynk6w

i pomieszczeri), pod warunkiem, 2e koszty te pozostaj? w bezpo(rednim zwiqzku z celami

i realizacjE przedsiqwziecia objetego dofinansowaniem. Operator zastrzega sobie

moiliwo6d dokonania zasadnoici planowanych prac remontowo-wykofczeniowych.
Zakup rob6t budowlanych bqdzie kwalifikowany na podstawie Protokofu odbioru rob6t.
- kwota przeznaczona na dostosowanie i adaptacje nie pnekracza 2O% kwoly

dofinansowania w szczeg6lnych paypadkach, na pisemny wniosek Uczestnika

Projektu Operator moie wyrazid zgodq na zwiqkszenie limitu.
d. aktpv6w obrotowych- wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, kt6re bqdq

podstawq procesu produkcyjnego lub bqdq podlegaty dalszemu obrotowi (np.

sprzedaiyl. Aktywa obrotowe moga stanowid maksymalnie 20% wartoici
dofinansowania. W szczeg6lnych i uzasadnionych pzypadkach, zwiqzanych

bezpo6rednio z rodzajem i specyfikq prowadzonej przez Beneficjenta pomocy

dziafalnogci (np. handlowej), Operator moie zezwolid na zwiqkszenie ich warto6ci;
e. zakupu wartoici niematerialnych i prawnych; Nabycie wartojci niematerialnych

iprawnych polegajqcych na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego
know-how jest wydatkiem kwalifikowalnym, je2eli:

L zostana nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych, oraz
ll. zostanA ujete w aktlrwach nabywcy, oraz
lll. bedq wykonystywane wylqcznie przez nabywcq.
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11. Bezzwrotne wsparcie finansowe moie by6 pr2eznaczone na pokrycie wydatk6w uznanych
przez Operatora, jako kwalifikowalne, zgodnie z zasadami Regionalnego programu
operacyjnego wojew6dztwa warmifisko-Mazurskiego na lata zor4 - zozo (Rpo wiM 2014-
7020|, Szczeg6lowym Opisem Osi prio$etowych Regionalnego programu Operaryjnego
wojew6dztwa warmifsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2o2o (Rpo wiw-2074-;o2ol,
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsiqwziqi w obszarze wfEczenia spolecznegoi zwalczania ub6stwa z wykonystaniem irodk6w Europejskiego Funduszu Spoleczneio
i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata ZOL4 _ ZO2O oraz obowiqzujqcymi
przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczee6lnojci:
a. uznanych za niezbqdne do prowadzenia pnedsiqbiorstwa spolecznego,
b. odpowiedniouzasadnionych
c. faktycznieponiesionych,
d. okreslonych UmowE o przyznanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy

w nowych lub istniejqcych przedsiqbiorstwach spolecznych bQdt w podmi;tach
ekonomii spofecznej pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiot6w
w przedsiQbiorstwo spotecznej ujetych w Biznesplanie stanowiqcym zalqcznik nr 1.e. poniesionych w okresie realizacji inwestycji, okreslonym w Umowie o przyznanie
dotacji, jednakie nie wcze5niej nii przed dniem zloienia Biznesplanu.

12. PS nie wolno nabywai towar6w ani usfug od podmiot6w, z kt6rymi czfonkowie organu
zanqdzajEcego lub wewnqtnnego organu kontroli/nadzoru posiadajq powiqzania osobowe
lub kapitalowe, polegaj4ce w szczeg6lnosci na:

a. uczestniczeniu w sp6fce, jako wsp6lnik spolki cywilnej lub sp6tki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziaf6w lub akcji,
c. pelnieniu funkcji czfonka organu nadzorczego lub zan4dzajilcego, prokurenta,

pefnomocnika,
WyjEtek stanowi nabywanie towar6w i usfug od os6b/podmiot6w, z kt6rymi
czlonkowie/pracownicy pS pozostaje w zwiqzku matiefskim, w stosunku pokrewiedstwa
lub powinowactwa w linli prostej, pokrewiefstwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli _ pod
warunkiem zachowania ceny zakupu po stawce nie wyiszej nii rynkowa.

13. Niedopuszczalne jest takie dokonywanie zakup6w od najblizszych czlonk6w rodziny, tj. os6b,
z kt6rymi czlonkowie grupy inicjatywnej sq w zwiqzku malieiskim albo w stosunku
pokrewie6stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwiqzane z tytulu przysposobienia, opieki, kurateli
z czlonkamigrupy inicjatywnej oraz os6b prawnych, bqdqcych zafoiycielami pnedsiebiorstwa
spolecznego, chyba, ie zastosowany zostanie wyjqtek okrejlony w pkt- 12.

14. wydatki poniesione niezgodnie z ph 10 - 13 zostana uznane, jako niekwarifikowane,
a dotacja w tej czqsci bqdzie podlegafa zwrotowiwraz z odsetkamt.

15. Bezzwrotne wsparcie finansowe wypracane jest wyrqcznie przedsiebiorstwu sporecznemu
bqdi podmiotowi ekonomii spofecznei, k6ry przekztalci siq zgodnie z zapisami niniejszego
regulaminu w przedsiebiorstwo spoleczne, na podstawie podpisanej dwustronnie Umowy
o przyznanie dotacji, kt6rej wz6r stanowi Zafqcznik nr 16 do Regulaminu.

16. srodki finansowe przekazywane sq na rachunek bankowy ps, wskazanym w umowie
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniej4cych przedsiQbiorstwach spolecznych bqdi w podmiotach ekonomii
spolecznej, pod warunkiem przekztalcenia tych podmiot6w w przedsiebiorstwo spofeczne.

17. Operator monitoruje status i rozw6j przedsiqbiorstwa spofecznego na kaidym etapie
wsparcia w projekcie zgodnie z Rozdzialem 1g tego dokumentu oraz zapisami poszczeg6lnych
um6w o przyznanie wsparcia.
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18. Calo(6 wydatk6w powinna byi zgodna z celami przedsigwziqcia i niezbedna do rozpoczqcia

lub rozwoju przedsiqbiorstwa spolecznego, pod tym tez katem wszystkie wydatki bqdq

oceniane. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy, PS ponosi na wlasnq

odoowiedzialnoSi.
19. W przypadku zakup6w o wartosci jednostkowej przekraczajEcej 1.000 zf brutto,

przedsiqbiorstwo zobowiqzane jest do przedstawienia Operatorowi dokumentu
potwierdzajecego zakup ubezpieczenia majqtkowego. Koszt polisy ubezpieczeniowej jest

wydatkiem kwalifikowalnym w ramach wsparcia pomostowego.

20. W przypadku wystApienia wEtpliwosci, czy dany wydatek (zwlaszcza koszt planowanych prac

dostosowawczych) zostai prawidlowo oszacowany, Operator ma moiliwoii przeprowadzenia

dodatkowej ekspertyzy przez niezaleinego eksperta (koszt opracowania dokumentu ponosi

Operator).
ROZDZIAT VII

ZASADY UBIEGANIA SIE O DOTACJE

1. Przyznawanie dotacji na pokrycie wydatk6w inwestycyjnych odbywa siq wedlug rund
konkursowych okre6lonych przez Operatora.

2. Operator zastrzega sobie prawo wczesniejszego zamkniecia ww. konkursu w przypadku

przyjqcia wniosk6w na kwotq wyczerpujEca pozostaiq alokacjq.

3. Do zlozenia wniosku o przyznanie dotacji uprawnione s4 jedynie uczestnicy projektu

zakwalifikowani do Funduszu Przedsiqbiorczo6ci Spolecznej w ramach rekrutacji,
4. Przed zloieniem wniosku Uczestnicy Projektu majE moiliwoSi wziqcia udziafu w doradztwie

specjalistycznym, w wymiarze adekwatnym do zaplanowanej icieiki wsparcia Gl w ramach

OWES. Doradztwo to jest ukierunkowane na weryfikacjq i poprawienie zapis6w statutu,
sprawdzenie biznesplanu pod katem wymog6w konkursu.

5. Realizacja etapu ubiegania siq o dotacje przebiega zgodnie z etapami rund konkursowych

okre5lonymi przez Operatora wg ponizszego schematu.

UWAGA!
* dopuszcza siq zmianq ww. termin6w w uzasadnionych przypadkach.
** wszystkie terminy realizacji poszczeg6lnych Scieiek wyra20ne sE w dniach kalendarzowych.
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6' Aby wziad udziat w konkursie, nareiy zloiyi w terminie naboru, prawidrowo sporzqdzony

komplet dokument6w na k6ry sklada siq:

7. Komplet dokument6w naleiy zloiy6:
a. w jednym egzemplarzu papierowym(oryginaf)
b. w jednej wersji elektronicznej (na pfycie CD/DVD, przenodnym urzqdzeniu

ma8azynujacym pamied, posiadajecym port USB (np. pendrive) - wymagane
zabezpieczenie prik6w hasiem dostqpu, kt6re jest przekazywane w zamknietej kopercie)

Biznesplan przedsiebiorstwa
sporecznego

Zatqcznik nr 9/9o tak
(zol. nr 9)

Tak
(zot. nr 9a)

Harmonogram rzeczowo-
finansowy

(wraz z kosztorysem
planowanych do wykonania
rob6t budowlanych)

Zalqcznik nr 10 tak tak

Zestawienie aktyw6w trwalych
planowanych do zakupu o
wartoici jednostkowej wiqkszej
niz 1.000,00 zl brutto

Zolqcznik nr 11 tok tok

Oiwiadczenia dotyczqce pomocy
de minimis

Zatqcznik nr 4 tok tdk

O6wiadczenie o statusie
podatnika VAT

Zolqcznik nr 72 tak tok

Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu
siq o pomoc de minimis

Zolqcznik nr j tok tok

Sprawozdanie finansowe za

ostatni zamkniqty rok obrotowy
Nie dotyczy-
dokument wlasny
PS

nte tok

Inne dokumenty niezbqdne do
oceny wniosku, np. : deklaracje
wsp6lpracy, przedwstepna
umowa dot. wynajmu lokalu do
prowadzenia dzialalnojci , prawo
jazdy, dokumenty potwierdzajace
dodatkowe kwalifikacje i inne

Nie dotyczy-
dokumenty wlasne
PS/Gt

Jeili posioda JeSli posiodo
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- naleiy nagrai zaleczniki (biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

w formacie skan6w ostatecznej wersji oraz w wersji edytowalnej).

8. Nab6r wniosk6w prowadzony bqdzie w terminie okreilonym w harmonogramie konkurs6w

w godzinach A3g:1439 w Biurze FPs (decyduje data wplywu dokument6w do biura).
g. Tloiony wniosek wraz z zalqcznikami nie podlega zwrotowi. zlo2enie kompletnego wniosku

wraz z zalqcznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy o przyznonie dotocii.

10. Dopuszcza siq makymalnie 2-krotny udziaf tego samego PS/GI w konkursie o przyznanie

dotacji.
11. Kolejny udzial w konkursie moiliwy jest jedynie w sytuacji zmiany min. 50% skladu

osobowego/podmiotowego dotychczasowej inicjatywy lub znaczqcej zmiany charakteru

i zaloief biznesowych planowanego przedsiewziecia.

RODZtAtVilI
OCENA WNIOSKoW O PRZYZNANIE DOTACJI

W ciegu 14 dni kalendanowych od daty zakofczenia naboru wniosk6w Operator dokonuje

oceny formalnej zloionych dokument6w.
Uczestnik projektu ma iednokrotne moiliwoie uzupelnienia brak6w/ poprawy btqd6w przed

przekazaniem wniosku do oceny meMorycznej dokonywanej przez Komisjq oceny

Wniosk6w (dalej KoW).
W pnypadku stwierdzenia podczas oceny formalnej wniosku, brak6w/blqd6w oczywistych,
ti.

a. brak podpisu,

b. niewypelnione pola w formularzu,

c. brak co najmniej jednej strony we wniosku,

d. brak kt6regoJ z wymaganych zalqcznik6w,

e. niesp6jno66 pomiqdzy dokumentami/odwiadczeniami utrudniajEce ocenq formalnq

Operator powiadamia Gl o koniecznogci ich uzupelnienia/poprawy. Informacje na temat
brak6w do uzupelnienia zostanq przekazane Gl telefonicznie i/lub za po5rednictwem poczty

elektronicznej (uczestnik zobowiqzany jest do potwierdzenia odczytania e-maila),

a w przypadku, gdy uczestnik nie dysponuje adresem e-mail, zostanie powiadomiony
pisemnie.

Gl ma moiliwosd jednorazowego uzupelnienia zloionego wniosku w terminie 3 dni roboczych

liczonych od dnia odczytania e-maila bqdi odbioru pisma. wnioski nieuzupelnione

w terminie lub niekompletne nie zostanQ pnekazane do oceny merytorycznej dokonywanej
przez KoW. operator ma kaidorazowo obowiqzek pisemnego poinformowania uczestnika

o wyniku oceny formalnej zlozonego przez niego Wniosku o przyznanie dotacji w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zakoriczenia oceny formalnej danego wniosku.

Wnioski poprawne pod wzglqdem formalnym przekazywane sq do oceny merytorycznej,

kt6ra trwa nie dluiej ni2 7 dni kalendanowych liczqc od daty zakoficzeniu wczeiniejszeBo

etapu konkursu. Ocena meMoryczna wniosku dokonywana jest pnez KOW powofana pnez

Operatora, obradujacq w siedzibie Operatora lub innym wskazanym przez PrzewodniczEcego

KOW miejscu.
Komisja sklada siq z minimum 3 os6b, tj.: Przewodniczqcego Kow oraz 2 czlonk6w

zewnqtznych. W sklad KOW moge by6 powolani pracownicy operatora lub inne osoby

wskazane przez Operatora. osoby powolane do pracy w KoW powinny posiadai kwalifikacle

umoiliwiajqce wfa6ciwq ocenq wniosk6w o otrzymanie dotacji.
Wynagrodzenie os6b powolanych do pracy w KOW jest wydatkiem kwalifikowalnym.
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8 w posiedzeniu Kow fakurtatvwnie bierze r6wniei ud2iar pnedstawicier Regionarnego
Oirodka Polityki Spofecznej /lnstytucji Zan dzajqcei, w celu zapewnienia obiektywneji rzetelnej procedury oceny wniosk6w. Wystqpuje on w roli obserwatora z prawem
reagowania iewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur ocenv
wniosku.

9. w posiedzeniu Kow fakurtatywnie biorq udziar doradcy kruczowi/biznesowi odpowiadaiEcy
za przygotowanie Gl do udzialu w konkursie o przyznanle dotacji. WystqpujA oni w roli
obserwatora bez prawa gfosu. rch udzial moiriwy jest jedynie podczas osobistych prezentacji
zafoieri biznesowych Gl, o k6rych mowa w pkt. 18 niniejszego paragrafu.

10' Kow pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez operatora we wniosku
projektowym. operator ma obowiqzek powiadomienia Rops o planowanym terminie
posiedzenia KOW na co najmniej 5 dni roboczych pned jej zwolaniem.

11. Przewodniczacym Kow jest osoba uprawniona do reprezentowania operatora. Jest on
powofywany przez Operatora. przewodniczqcy KOW moie wyznaczy6 spo5r6d czfonk6w KOW
swojego Zastqpcq. Wyznaczenie Zastqpcy nastqpuje w formie pisemnego upowainienia.
Przewodniczqcy/Tastqpca przewodniczEcego KOW jest odpowiedzialny za zapewnienie
bezstronnogci i przejrzystosci prac KOW.

12. Kow jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosk6w o otrzymanie
wsparcia finansowego zlo2onych przez Grupy Inicjatywne, poprzez:
a) weryfikacjq iocenq Biznesplan6w i pozostatych zalqcznik6w do wniosku,
b) uwzglqdnienie przy ocenie, prezentacji pnedstawicieli grup inicjatywnych, dotyczqcych
zalo2ed planowanych przedsiqwziei,
c) wylonienie podmiot6w, kt6re otaymajQ dotacjq (wnioski, kt6re otrzymafy co najmnlej 60%
punkt6w og6lem, oraz w poszczeg6lnych punktach oceny merytorycznej uzyskaty
przynajmniej 60% punkt6w u kaidego oceniajqcego czlonka KOW dany wniosek), w ramach
alokacji dostqpnej na danq rundq konkursowq.

13. Posiedzenia Kow sE waine, gdy uczestniczy w nich minimum 2 czronk6w Kow oraz
P rzew odniczqcy /Tastepca przewodniczecego.

14. czfonkowie Kow oraz obserwator nie mogq byf zwiEzani z Gr stosunkiem osobistym
(zwiazkiem malieiskim, stosunkiem pokrewieistwa i powinowactwa i/lub zwiqzkiem z tytufu
przysposobienia, opieki lub kurateli) lub sluibowym, takiego rodzaju, kt6ry m6glby wywolai
wqtpliwoici, co do bezstronnoici przeprowadzonych czynnoSci. Czfonkowie KOW oraz. obserwator zobowiqzani sq do podpisania Deklaracji bezstronno(ci i poufno(ci, kt6rej wz6r
stanowi zalqcznik do niniejszego regulaminu.

15. Ocena merytoryczna wniosk6w dokonywana jest przez KOW w oparciu o kMeria zawarte
w Korcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotocji- Kaidy czlonek Komisji przed
przystqpieniem do oceny, zobowiqzany jest tak2e podpisaf Deklorocjq bezstronnoici
znajdujAcq si?, na Korcie oceny merytorycz,ef w odniesieniu do ocenianego pnez siebie
wniosku. Niepodpisanie deklaracji bezstronnoici pozbawia czlonka Kow moiliwoSci oceny
danego wniosku. w niniejszym przypadku wniosek jest kierowany do oceny przez innego
czfonka Kow wskazanego przez przewodniczqcego/ Zastqpcq przewodniczEcego. Ksrta oceny
merytorycznej Wpelniana jest komputerowo).

15. Przedmiotem oceny Kow sq wylqcznie wnioski ocenione, jako kompletne i spefniaiece
kryteria formalne. w przypadku, gdy oceniaiqcy dostrzeie, ie wniosek nie spernia kryteri6w
formalnych, poniewai uchybienra te nie zostaly zauwaione na etapie oceny formalnei,
wniosek, jako niepodlegajEcy ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej.
Oceniajacy odnotowuje ten fakt na (o rcie oceny merytorycznej.

77. Kaidy wniosek oceniany jest przez 2 osoby rosowane przez przewodniczqcego/ Zastqpcq
Przewodniczqcego spojr6d czlonk6w KOW obecnych na posiedzeniu.

18. Komisja Oceny Wniosk6w dokonuje oceny Biznesplanu w oparciu o nastQpujqce kMeria:
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Uzasadnienie dla utworzenia orzedsiebiorstwa
spofecznego i utworzenia
nowych miejsc pracy w nowo utworzonym
pnedsiebiorstwie spofecznym bqdi utworzenia nowych
miejsc pracy w istniejecym przedsiqbiorstwie spolecznym
bqdi utwonenia nowych miejsc pracy w podmiocie

ekonomii spofecznej wylqcznie pod warunkiem
przeksztalcenia w przedsiqbiorstwo spoleczne)

Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiqbiorstw

spofecznych w kluczowych sferach rozwojowych
wskazanych w Dzialaniu 1.4 Krajowego Programu Rozwoju

Ekonomii Spolecznej, tj. zr6wnowa2ony rozw6j,
solidarnoi6 pokole6, polityka rodzinna, turystyka
spoleczna, budownictwo spoleczne, lokalne produkty

kulturowe oraz w kierunkach rozwoju okre(lonych w
strategii rozwoju wojew6dztwa i Regionalnym Planie
Rozwoju Ekonomii spolecznej dla Wojew6dztwa
Warmiisko-Mazurskiego oraz ocena warto5ci spolecznej
przedsiqwziecia, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem
odpowiedzialnoSci spofecznej
pnedsi€biorstwa spolecznego

Realnoif projektowanych produkt6w/ usfug i moiliwo66

Racjonalno!6 oszacowania liczby potencjalnych klient6w w
stosunku do planu przedsiewziqcia (analiza rynku oraz
konkurencji)

Realnoif przyjetej polityki cenowej oraz prognozowanej

sprzedaiy (w tym oferty/ofert uslug danego
pzedsiqbiorstwa spolecznego w odniesieniu do
realizowanego pzedsiew2iqcia

Szeroko rozumiany potencjaf osobowy, kompetencyjny,
kwalifikacyjny, motywacyjny przyszlych czlonk6w lub

5p6jno56 planowanych zakup6w z rodzajem dzialalno5ci i
stopie6, w jakim zaplanowane zakupy umoiliwiajq
komplekowq realizacje przedsiewziecia (niezbqdno(i i

finansowa zakuD6w towar6w lub uslue ze

Futldusze
guropeiskie <2 unla suropeirra f-:--Jl

a,6e.jl.Rr.rstola'r | 1i; IW. Ur*e lyae,elxy q:*.

Ptujekt wspdtlinonso$lany ze Srodk6s Unii Eurcpejskiejs rcrnoch rurcpejskieqo runduszu Spole.znega



O6

d;ffi
NTD;i.\:./

ROOIN wspA*ClA €XO oM,r sP0lIczF€J W S:tD2tcY

- uzasadnienie odnosi sie do konkret6w i element6w podlegajQcych ocenie. uzasadnienae w kaldej czelci karty oc€ny tomin 3 zdania w przypadku obniionej punktacji naleiy dodatkowo u2asadnia, kt6ry element w opinii oceniajacego zostatprzedstawiony w niewystarczajqcy spos6L.
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19. Kaidemu Biznesplanowi pnyznaie sig odpowiedniq liczbg punkt6w, zgodnie z kryteriamimeMoryczno-technicznymi. ocena poszczeg6lnych kMeri6w bqdzie dokonywan" r'op.;;;;
o wagi punktowe w poszczeg6lnych czgjciach karty oceny men^orycznej.

Kaidy Eiznesplon moie otzymai maksymalnie 120 punkt6w.
20 w przypadku, rozbieinoici siqgaiqcych co najmniej 30% punkt6w pomiqdzy ocenami dw6ch

czlonk6w Kow (przy czym ocena pnynajmniej jednego z nich musi wynosii minimum 60%punkt6w), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, kt6rq przeprowadza trzeci
oceniajEcy, r6wniei wskazany przez przewodniczqiego/Zastqpcq pnewodniczqcego KOW.
W takim przypadku ocena 3_osobowej KOWjest ost;te;zna iwiqiqca.

21 osoba oceniajqca Biznespron zobowiqzana jest do p?edstawienia w formie pisemnej oernesoi wvczerpuiaceqo3 uzasadnienia wystawionej oceny koricowej, jak iocen czqstkowych
z poszczeg6rnych czqSci wniosku. Dokonanie oceny na Korcrc oceny merytorycznej czlonek
KOW potwierdza wlasnorqcznym podpisem.

22' cztonek KoW oceniajqcy wniosek, proponuje niiszq nii wnioskowana kwote dofinansowaniaw pnypadku zidentyfikowania koszt6w, h6re uzna za nieuzasadnione (np..a ni"z*iqr"nu
z przedsiqwzieciem lub zawyione w por6wnaniu ze stawkami rynkowymi). Cztonek KOWoceniaiacy wniosek dokradnie wskazuje, kt6re koszty uznaje za nieuzasadnione bqdi zbqdnei w Karcie oceny merytorycznej przedstawia szczeg6fowe uzasadnienie dla tej decyzji.
PrzedstawiajEc propozycje niiszej kwoty dofinansowania powinien brai pod uwagq, czy po
takiej zmianie przedsiewziecie opisane we wniosku bedzie nadar wykonarne i utrzina swoje
standardy.
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23. Oceniajqcy dany wniosek, zobowiazani sq do wypracowania wsp6lnego stanowiska odno(nie
obniienia wysoko(ci proponowanej kwoty dofinansowania ze szczeg6lowym uzasadnieniem
przy pozycjach negowanych. Informacjq na temat wysokoici uzgodnionej kwoty
dofinansowania naleiy zamiegcid w protokole z posiedzenia KOW.

24. Jeieli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do
trzeciego czlonka KOW, wskazanego praez Przewodniczqcego/Zast€pcq Przewodniczqcego.
Ostateczna ocena, ksztahuje siq w6wczas wedfug algorytmu opisanego w pkt. 20 niniejszego
paragrafu.

25. W iadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana pzez czlonka KOW nie moie
przekroczya kwoty, o kt6rq ubiega sie Grupa Inicjatywna, z uwzglqdnieniem limit6w
zawartych w par. 5 niniejszego regulaminu.

26. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny meMorycznej ewidentnych bled6w w trejci
wniosku, utrudniajEcych oceniajecym wtalciwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (bfqdy
rachunkowe, oczywiste pomylki, zapisy powodujqce rozbieine interpretacje) dopuszcza siq
moiliwoSd korekty wniosku. Korekta moie obejmowai wylEcznie punkty wskazane pnez
oceniajEcych. Czlonkowie KOW, kt6zy oceniali dany wniosek, wypracowujq w tym przypadku
wsp6lne stanowisko i zapisujq ustalenia w Karcie oceny merytorycznej. Nastqpnie ustalenia te
sQ przekazywane Gl z progbq o dokonanie stosownei koreldy w tre6ci wniosku. Informacjq na
temat dopuszczonej korekty wniosku naleiy zamie(cid w protokole z posiedzenia KOW.

27. Po pneprowadzeniu oceny KOW sporzqdza listq wniosk6w Gl uszeregowanych w kolejnoici
od najwiqkszej liczby uzyskanych punkt6w i wskazuje wnioski, kt6re otrzymaja
dofinansowanie (wnioski, kt6re otrzymaly co najmniej 60% punh6w, tj. 72 pkt. og6fem, za(
w poszczeg6lnych punktach oceny merytorycznej uzyskaly przynajmniej 60% punh6w)
w ramach Srodk6w przewidzianych na dotacje inwestycyjne. Informacja o wynikach oceny
merytorycznej z podaniem m.in. numeru wniosku, liczby punkt6w - tzw. 

"wstgpno listo
ronkingowo" - zostanie umieszczona na stronie internetowej Operatora. Jeieli w terminie 7
dni kalendarzowych nie wpfynq do Operatora odwolania wstepna lista rankingowa staje sie
listq ostatec2nE.

28. O pzyznaniu dofinansowania decyduje pozycja (liczba punkt6w), jakq dany Biznesplon uzyska
na liScie ronkingowej (niezbednym warunkiem jest spefnienie minimum punktowego) oraz
pula (rodk6w, jaka Operator dysponuje na ten cel. W sytuacji, gdy Biznesplany z listy
rankingowej nie wyczerpi4 puli Srodk6w przewidzianych na dotacje w danej rundzie
konkursowej, Srodki zostajq przeniesione na kolejne rundy konkursowe.

29. W sytuacji, gdy kwota 3rodk6w, jaka po2ostala do wykorzystania w ramach wsparcia
finansowego (w ramach ostatniej rundy konkursowej) jest mniejsza nii wnioskowana pnez
kolejnego uczestnika projektu, dotacja przyznawana jest do wysokolci pozostalych jrodk6w
pod warunkiem, ie uczestnik projektu zobowiE2e siq dostosowai zalo2enia Biznesplanu do
wysoko6ci pnyznanych/pozostalych irodk6w. Ostatecznq decyzjq podejmuje KOW
w porozumieniu z Gl.

30. Operator ma (obowiqzek poinformowania Gt o wyniku oceny merytorycznej zlo2onego przez
niego Wniosku o przyznanie dotocji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym)
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania wstqpnej listy rankingowej.
Do pisma informujEcego o negatywnych wynikach oceny merytorycznej zalqcza sie kopie (ort
oceny merytorycznej(bez danych pozwalajqcych na idenMikacje os6b oceniajqcych wniosek)
potwierdzonych za zgodnoSi z oryginalem.

31. Ka2da Grupa Inicjatywna (bez wzglqdu na decyzjq KOW) ma prawo otrzymania kart oceny
merytorycznej wniosku. Operator zobowiazany jest do wyslania kopii Kart oceny
meMorycznej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego (bez danych pozwalajqcych na
identyfikacje os6b oceniajqcych wniosek) potwierdzonych za zgodnosd z oryginafem
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
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32. Operator z dostqpnej alokacji na udzielenie dotacji wygospodaruje Srodki w wysoko6ci ok. 5%

na wnioski pozytywnie rozpatnone w wyniku procedury odwolawczej, opisanej w rozdziale
10.

33. Podmiot, kt6ry nie uryskal minimum punlctowego uprawniajEcego do uzyskania
dofinansowania, ma mo2liwoi6 zloienia dokument6w w ramach kolejnej rundy konkursowej.
W tej sytuacji Grupa Inicjatywna moie ubiegai siq o dotacjq w kolejnym nabone wniosk6w
o przyznanie wsparcia finansowego na zasadach w obowiqzujqcych dany konkurs regulacjach.
Komisja Oceny Wniosk6w bqdzie brala pod uwagq opinie doradcy kluczowego/biznesowego
wspieraj4cego grupq.

34. W sytuacji opisanej w pkt. 32, Gl wnioskuj4ca ponownie o przyznanie dotacji nie jest
zobligowana do ponownego uczestnictwa w procesie rekrutacji do FpS, pod warunkiem
zachowania pierwotnego modelu biznesowego planowanego Pt formy PS oraz skladu
osobowego PSo. W kaidym innym przypadku, Gl musi ponownie uczestniczyi w rekrutacji do
Funduszu Przedsiebiorczoici Spolecznej, zgodnie z zasadami rekrutacji okre5lonymi
niniejszym dokumentem.

35. Po otnymaniu decyzji o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego Wnioskodawca,
w nastqpujqcej po sobie kolejno6ci:
a. w pzypadku utwonenia nowego przedsiebiorstwa spolecznego - twozy nowe

przedsiqbiorstwo spoleczne (rejestruje przedsiebiorstwo spoleczne w Krajowym
Rejestne Sqdowym, bqdi rejestruje dzialalnoid gospodarczq w rejestrze
przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego bqdi podejmuje uchwalq
o rozpoczqciu prowadzenia dzialalnoici odplatnej - odpowiednio, gdy zachodzi taka
koniecznoii), potwierdza status przedsiqbiorstwa spolecznego oraz pnedklada
Operatorowi inne dokumenty, zgodnie z wezwaniem,

b. W przypadku istniejacego przedsiqbiorstwa spolecznego - potwierdza status
pnedsiqbiorstwa spolecznego i przedklada Operatorowi inne dokumenty, zgodnie
z wezwantem,

c. W pnypadku braku zastrzeied ze strony Operatora do wy2ej wymienionych
dokument6w, podpisuje z Operatorem Umowq o udzielenie dotacji, z tym
zastrzeieniem, ie w przypadkach uzasadnionych specyfikq dziafalnoici
pnedsiqbiorstwa spolecznego, Operator moie wezwae Wnioskodawcq do paedfoienia
dokument6w i wyja6nief zwiqzanych z planowanq dzialalnoiciq (w szczeg6lnodci
zagadnienia zwiEzane z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniaml i koncesjami na

dziatalnoSi).
35. Umowa o udzielenie dotacji okreSla w szczeg6lno(ci warto66 i warunkiwypfaty dotacji, w tym

okres jej wydatkowania, obowiazki kontrolne izasade trwalo5ci przedsiqwziqcia. Wz6r
umowy stanowi Zafqcznik nr 16 do Regulaminu.

ROZDZ|AI tX

PROTOK6TZ POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKdW
1. Z przeprowadzonych czynnosci wymienionych w par. 8 niniejszego Regulaminu sporzqdzany

jest protok6f z posiedzenia KOW, kt6ry zawiera:
a. okreilenie terminu i miejsca posiedzenia,
b. informacje na temat os6b biorqcych udzial w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych

wniosk6w,

a 
Dopuszc2a sie zmiane na stanowiskach os6b planowanych do zatrudnienia na poziomie nie przekraczaj?cym 30% og6lnej

lic2by kandydat6w. W sytuacji zmiany kandydat6w planowanych do zatrudnienia, powsta.ie obowiAzek ukoiczenia
obowiazkowego doradztwa z doradcq zawodowym oraz psychologiem w ramach rekrutacii do FPS.

8ffffi''
Prcjekl ulspoltinonsottlany ze !rcdkdw Unii Eurcpejskiej w ftn1och Eurcpejskiego Ftnduszv Spole.zhego

/c.
w."

UnlaEuropeJrta | ;"'1 |
a,DplEritddrpSpdr@r I 11.. IZdrc*e iy.ie, rzyrty rlEk



o$

ffiNTDA
\::..2
lide.

ngoIx wgFAeClA !xoxcMlt 3FOLICZt{€' W Sl0zlcY

*{n
ekonomia

,.,:ii|r. - :.': aKsCsJ , ii ffi

4.

c. informacjq na temat wniosk6w, dla h6rych dokonano obni2enia wnioskowanej kwoty

dofinansowania,
d. informacjq na temat wniosk6w, dla kt6rych dopuszczono skorygowanie wniosku,

e. Inne istotne elementy postqpowania oceniajEcego.

Do protokolu z oceny dofqcza sie w formie zalecznik6w:

a. listq obecnoici podpisana przez czlonk6w KOW, obserwatora i pozostalych obecnych

os6b,
b. deklaracje bezstronno(ci podpisane przez wszystkie osoby biorEce udzial w posiedzeniu

KOw (dotyczy PrzewodniczEcego, Zastqpcq, czlonk6w KoW oraz obserwatora 2e strony

tzl,
c. zestawienie wniosk6w wraz ze wskazaniem czlonk6w KOW, kt6ny je ocenili, ocenami

poszczeg6lnych czlonk6w KOW i ich ostatecznE ocenq,

d. Karty oceny merytorycznei wraz z Dekloraciami bezstronnoici wypelnione i podpisane

przez czfonk6w Kow, kt6rzy przeprowadzali ocenq wniosk6w,

e. liste Biznesplandw uszeregowanych w kolejnoSci od naiwiqkzej liczby uzyskanych

punkt6w podpisanA p.zez Przewodniczqcego/Tastqpcq Przewodniczqcego,

ze wskazaniem wniosk6w wylonionych do wsparcia finansowego,

f, inne istotne dokumenty.
protokd z posiedzenia Kow wraz ze wszystkimi zalqcznikami oraz wnioskami Gl o otrzymanie

wsparcia finansowego przechowuje operator.

ROZDZIATX

PROCEDURA ODWOTAW@}
Procedura odwolawcza przysluguje tylko iwylEcznie podmiotom, kt6re nie otnymafy dotacji

(Biznesplan zostal odrzucony na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny meMorycznej

nie otrzymal wymaganego minimum punktowego)'

UbiegajEcy siq o przyznanie wsparcia finansoweSo, kt6rego wniosek zostal odrzucony na

etapie oceny formalnej lub meriorycznej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania informacji w tej sprawie ma mozllwoSc zlo2enia do operatora Wniosku

o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (dalej wniosek). Wnoszqc odwofanie uczestnik projektu

powoluje sie na konkretne zapisy, z kt6rymisie nie zgadza.

W ramach procedury odwolawczej Wnioskodawca nie sklada nowego Wniosku o udzielenie

bezzwrotnego wsparcia finansowego bqdi wsparcia pomostowego.

Wniosek odwofawczy zostanie uznany za prawidlowo 2lo2ony, gdy bedzie zawieral:

a. dane Gf tozsame z danymi wskazanymi we Wniosku o przyznonie dotocii;

b. numer ewidencyjny nadany Grupie lnicjatywnej;

c. wyczerpujEce uzasadnienie podniesionych zarzut6w odnoinie przeprowadzonej oceny

Biznesplonu, ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem Gl, ocena zgodnoici zfo2onego

wniosku z kMeriami zatwierdzonymi przez Operatora zostala pneprowadzona w spos6b

nieprawidtowy;
d. wlasnorqczne podpisy Beneficient6w Pomocy.

Wszystkie zatzuty Gl powinny zostat ujqte w jednym wniosku. )eieli - zdaniem Gl - ocena

zostala przeprowadzona niezgodnie z wiecej nii jednym kryterium oceny, we wniosku naleiy

wskazad wszystkie te kryteria.
Wnrbsek powinien zawierai precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzut6w. Podmiot nie

sktada iadnych innych dokument6w. Ewentualna ponowna ocena odbywa siq na podstawie

dokumentacji zloionej w konkursie u operatora. Moina dolqczyi r6wnie2 inne dokumenty

mogqce, zdaniem Gl, Swiadczyd o sfuszno6ci podniesionych we wniosku zanut6w.
Nie podlega rozpatrzeniu wniosek,klt6ry mimo prawidlowego pouczenia zostal wniesiony:
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a. po terminie wskazanym w ust. 2;
b. w spos6b sprzeczny z ust.3;
c. do niewlajciwej instytucji.

8. Komisja Oceny Wniosk6w zobowi4zana jest w ciQgu 21 dni kalendazowch od dnia
wniesienia wniosku o ponownq weryfikacje rozpatrzvi odwolanie. ponowna weMikacja jest
dokonywana przez inne osoby, nii te, kt6re uczestniczyly w ocenie pierwotnej wersji
Wniosku. Ponowna weMkacja jest ostateczna.

9. Po zakodczeniu ponownej oceny, Operator niezwlocznie pisemnie informuje osoby, kt6re
wniosfy odwolanie o wynikach ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, Ze decl{la
ta jest w tym zakresie wiQiqca i ostateczna.

10. Operator sporzedza ostatecznq listq rankingowq w terminie 5 dni liczqc od dnia
poinformowania wszystkich wnioskodawc6w o ostatecznych wynikach (w wyniku
przeprowadzenia procedury odwolawczej m02liwe sa zmiany w kolejnojci na wstqpnej liicie
rankingowej). Dane uczestnik6w projektu na li(cie sq anonimowe, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

11. Komisja Oceny Wniosk6w, po zakoiczenia procedury wyboru, sponqdza protok6l z prac
Komisjiw terminie 14 dni liczqc od dnia ogfoszenia ostatecznej listy rankingowej.

12. W przypadku niewyczerpania puli jrodk6w przewldzianych na odwolania (tj. ok. 5% alokacji
okre(lonej w Rozdziale E, ph. 9) dofinansowanie w postaci jednorazowej dotacji
inwestycyjnej zostanie przyznane kolejnym grupom inicjatywnym znajdujacym siq na liicie
rezerwowej (w kolejnoici uzyskanych punkt6w oraz w zale2nojci od dostqpnej kwoty).
W przypadku, gdy kwota Srodk6w z procedury odwolawczej, jaka pozostala do wykorzystania
jest mniejsza nii wnioskowana pnez kolejnq Gl, dotacja przyznawana jest do wysokosci
pozostafych 5rodk6w, pod warunkiem, ie uczestnik projektu zobowiqie siq dostosowai
zaloienia Biznesplanu do wysokodci przyznanych/pozostalych jrodk6w. Ostateczna decyzjq
podejmuje KOW w porozumieniu z Gl.

ROZDZIATXI

UMOWA O PRZ}ZNANIE DOTACJI
Warunkiem podplsania Umowy o przyznanie dotocji (zwanej dalej LJmowql jest zloienie przez
grupq inicjatywnE dokument6w potwierdzajqcych spefnienie definicji przedsiqbiorstwa
sporecznego.
Ostateczne przyznanie dotacji na zafoienie i prowadzenie przedsigbiorstwa spolecznego
dokonywane bqd2ie w drodze umowy cywilno-prawnej, zawartej na pismie pod rygorem
niewaino(ci. Podpisanie Umowy nastqpi po spelnieniu pnez Gl warunk6w okrejlonych
w niniejszym Regulaminie.
Dotacja na zafoienie iprowadzenie przedsiqbiorstwa sporecznego zgodnie z Biznespranem
zostanie wypfacona po podpisaniu Umowy na rachunek i w wysokojci okrejlonej przez pS

w Umowie. Wyplata jednorazowej dotacji inwestycljnej nastqpi po otrzymaniu
przeznaczonych na ten cel Srodk6w od tZ i spelnieniu przez pS wszystkich warunk6w Umowy.
Warunkiem wyplaty dotacji jest wniesienie pzez pS weksla in blanco wraz z deklaraclq
wekslowq (wz6r stanowi zalqcznik nr 18) oraz co najmniej jedneto z poniisrych rodzaj6w
zabezpieczef prawidlowej realizaei llmowy (do wyboruls:
a. Poreczenie wekslowe wniesione przez;

l. Osoby prawne, spolki prawa handlowego nieposiadajqce osobowo(ci prawnej _
sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokument6w finansowych,
z zastrzeieniem Iit. lt, ll._

5.

4.

5 Naleiy wskazai rodzaje 2abezpieczed,
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b.

c.

d.

e,

f.

e.

ll. Jednostki samorzadu terytorialnego - sytuacja finansowa nie podlega ocenie,

lll. Jednostke prowadzqcq Fundusz Porqczeniowy,

lV. osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stale ir6dlo dochod6w.

Wiarygodnoid porqczyciela jest oceniana na podstawie jego sytuacji majEtkowo-

finansowej. W pnypadku, gdy porqczycie/e Posiadajq wsp6lnote majatkowa ze

wsp6lmationkiem - weksel in blanco i deklaracja weklowa muszq bya podpisane

r6wniei przez mat2onka, jako porqczyciela wekslowego.

Przeniesienie wlasnoSci rzeczy ruchomej (przewfaszczenie) na zabezpieczenie;

Przelew (cesja) wierzytelnosci na zabezpieczeniei

Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia skfadnik6w majEtku;

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;

Zastaw na prawach i rzeczach;

Hipoteka na:

l. Prawiewlasno6cinieruchomosci;

ll. Prawiewsp6h,vlasno5cinieruchomo6ci;

lll. Prawieuiytkowaniawieczystegonieruchomosci;

lV. Spoldzielczym wlasnosciowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu

uiytkowego lub domu albo domu jednorodzinnego w sp6ldzielni mieszkaniowej;

V. Prawie odrqbnej w{asnoSci lokalu;

Blokada rachunku bankowego;

Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji.

h.

i.

Operator ma prawo niezaakceptowania wybranych pnez PS form zabezPieczei iprzedstawienia

innych form, kt6re zostane uznane, jako ostateczne. NiezaakcePtowanie zabezpieczenia moie

nastqpid w pnypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenie nie pokrywa w cafoici zobowiQzaf

(pnyznanej dotacji). W tym przypadku Operator wsparcia ma prawo zaproponowai dodatkowe

zabezpieczenie z w/w katalogu.

ROZDZIAIXII

WYDATKOWANIE DOTACJI

Dotacja bqdzie wyplacana w nastqpujacych transzach:

a. zaliczka do SO przyznanei dotacii, wyPlacana w terminie max. 14 dni od podpisania Umowy
pod warunkiem dostqpnoSci irodk6w na rachunku Operatora oraz wniesieniu zabezpieczefi

realizacji umowy;
b. platnosd koricowa nie wiqcej nii 2O%., w wysokosci pozostalej kwoty dotacji do wyptaty,

po rozliczeniu minimum 75% otnymanej ltranszy, zatwierdzeniu zestawienia poniesionych

wydatk6w zgodnie z Biznesplanem oraz pozytywnym wyniku kontroli (o kt6rej mowa

w Rozdziale 18) w siedzibie P5, w kwocie pomniejszonej o wyplaconE wysokoge I transzy i nie
' wiqkszej niz pozostafa czqii kwoty dotacji.

Zaleinie od dostqpnoici (rodk6w finansowych na koncie Operatora procentowy system zaliczkowy

moie ulec zmianie. Wyplata nastEpi w terminie max. 14 dni po zatwierdzeniu rozliczenia, pod

warunkiem dostqpnoici irodk6w na nchunku Operatora.
Operator dopuszcza wyplatE wsparcia finansowego w inny spos6b niz opisany w ust. 1 niniejszego

Rozdzialu - na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocl bqd2 w pzypadku, kiedy

49
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operator nie dysponuje odpowiedniq wysokoiciq irodk6w na rachunku przedmiotowego projeKu
lub w innych uzasadnionych celem dzialania przypidkach.

4 Podmiot zobowiezany jest w terminie 4 miesiecy od daty podpisan ia umowy ponieii wydatkiinwestycyjne w 100% (wydatkowai jrodki z zariczki i pfatnojci koicowej zgodnie z h.rronogr.,n",
rzeczowo-f ina nsowym ).

5 w przypadku niewydatkowania czqici 6rodk6w z przyznanej dotacji ps zobowiqzane jest zwr6cieniewydatkowane irodki finansowe na konto operaiora wsaprcaa w terminie 14 dni od dniazakof czenia realizacji inwestycji.
6' w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakodczenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji

okre(lonego w umode Ps powinien przedstawi6 operatorowi szczeg6fowe zestawienie towar6w lubuslug, kt6rych zakup zostaf dokonany ze irodk6w dotacji ze wskazaniem ich parametr6w
technicznych lub jako(ciowych (z oiwiadczeniem o dokonaniu zakupu towar6w rub usrug zgodnie2 biznespranem). Naleiy pr2edstawid takie wszerkie dokumenty potwierdzaigce po'niJsienie
przedmiotowych wydatk6w, np:

a. umowa kupna _ sprzedaiy (jeili dotyczyl,
b. dokumenty potwierdzajqce odbi6r urzqdze6 lub wykonanre oracc' wyciqgi bankowe z rachunku ps rub pnerewy bankowe potwierdzaiqce dokonanie pratnoici,

dowody wplaty (KP) w pnypadku pfatnosci got6wkowej (zgodnie z art. 22 ust. 1 usrawy
o Swobodzie Dzialalnojci Gospodarczej),

d' inne dokumenty potwierdzaiQce prawidrowq rearizaciq inwestycji, np. wyceny rzeczoznawcy
w pnypadku zakupu Srodk6w uiywanych,

e. dow6d rejestracyjny w przypadku zakupu Jrodka transponu,f. inne dokumenty wskazane przez Operatora
Przedsiqbiorstwo spoleczne udostqpni ww. dokumenty do cerr5w kontrori dokonywanej przez Fps,
InstytucjQ ZanEdzajqcq oraz inne uprawnione do kontroli podmioty.7' PS mo'e wystqpii do operatora z pisemnym wnioskiem (takie pnesranym drogq erektronicznq,l
o wyraienie zgody na zmianq Biznesplanu i harmonogramu, w szczeg6lnosci w zakresie zestawienia
towar6w lub usfug przewidywanych do zakupienia, ich parametr6w technicznych rub jakojciowycn
oraz wartoicijednostkowych. W tej sytuacji:

a' operatot najp6iniej w ciqgu 7 dni karendarzowych od otrzymania wniosku Beneficjentapomocy, informuje pisemnie o decyzji dotyczacej zatwierdzenia rub odrzuienia
wnioskowanych zmian.

b' w pnypadku, gdy pnesuniqcia w ramach Biznesplanu iharmonogramu wynoszE mnie, nii
10% warto(ci jrodk6w alokowanych w poszczeg6lnej pozycji, liczonych tecznie dla jednej
pozycji w trakcie rearizacji cafego zadania, nie ma obowiEzku uzyskania zgody opeiatora,
a jedynie poinformowania Operatora w terminie 30 dni od dnia dokonania zmianv.c' w przypadku przesuniqcia, kt6re bqdzie powodowafo, ie suma dotychczasowych przesuniqe
bedzie wieksza nii 10% wartosci irodk6w alokowanych na poszczeg6lne pozycje, io kaidego
przesuniqcia powodujqcego zwiqkszenie wartojci pnesunigi powyiej 10% jrodk6w
przeznaczonych na poszczeg6lne pozycje, stosuje siq procedurq wskazanq w lit. a) niniejszego
ustqpu, a warunek 10% odnoszony bqdzie do pienvotnej pozycji kwoty przed przesuniqciamr.8' w dniu podpisania umowy, operator wystawia Pnedsiqbiorstwu spolecznemu zolwiodczenie

o udzielonej pomocy de minimis.
9' Podmiot, kt6ry otnymal dofinansowanie prze2 caly okres udzialu w projekcie nie moie zmienid formv

organizacyjno-prawnej prowadzonej dzialalnojci gospodarczej.
to' Przez caly okres udziafu w projekcie, przedsiQbiorstwo ma zapewnionq pomoc indywiduranego

doradcy (opiekuna biznesowego), kt6rego gr6wnym zadaniem jest wsparcie biznesowe podmiotu.
11' Podmiot bqdzie zobowiqzany do prowadzenia pnedsiqbiorstwa spofecznego na rozw6j, kt6reto

otrzymal dotacie zgodnie z kn^eriami trwalosci opisanymi w niniejszym dokumencie (Rozizial 1 pkt.
7t.
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12. Podmiot, jest zobowiazany do utworzenia miejsc pracy dla wszystkich UP, na kt6rych zatrudnienie
otrzymal dofinansowanie oraz do ich utrzymonia zgodnie z kryteriomi trwaloici opisonymi
w Bozdziole 7 pk'; 6.

13. Zatrudnienie powinno nastqpowai na podstawie umowy o prace/ spdtdzielczej umowy o pracq

a wymiar czasu pracy nie moze byi nizszy nii % etatu.
14. W okresie trwaloSci, Operator moie iqda6 od PS aktualnych dokument6w potwierdzajqcych

funkcjonowanie przedsiqbiorstwa, m.in. takich jak: zaiwiadczenie z ZUS o niezaleganiu w oplacaniu

skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, czy tei zaSwiadczenie 2 Unqdu Skarbowego

o niezaleganiu z uiszczaniem podatk6w.
15. W ciqgu 20 dni kalendarzowych po uplywie okresu trwalo(ci, PS zobowiqzane jest do dostarczenia

Operatorowi aktualnych dokument6w potwierdzajerych funkcjonowanie przedsiebiorstwa, takich
jak:

a. za5wiadczenie z ZUS o niezaleganiu w oplacaniu skfadek na ubezpieczenie spoleczne

izdrowotne:
b. zaiwiadczenie z Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatk6w

c. zaswiadczenie o zatrudnieniu;
d. inne dokumenty wskazane przez Operatora.

15. Niedostarczenie dokument6w do ostatniego dnla wyznaczonego przez Operatora oznacza

niedotrzymanie warunk6w Umowy i skutkowad bqdzie rozpoczqciem procesu odzyskania Srodk6w
pochodzqcych z dotacji, zgodnie z warunkami Umow podpisanej z BP.

u. Wszystkie platno{ci dokonywane w ramach umowy dotacji powinny by6 dokonywane w formie
bezgot6wkowej (w tym kartq platniczq) z konta przedsiqbiorstwa przedstawionego w umowie
dotacji. w sytuacjach wymagajecych pfatnoSci got6wkowych, PS zwraca siq z pro(bq do operatora
o mo2liwoii dokonania zaplaty w spos6b inny ni2 okreSlony w Regulaminie. w takiej sytuacji

dopuszcza siq zlo2enie pro5by drogq elektronicznq.
18. Transakcje zawierane od kwoty 1.000 zl i wzwyi naleiy obligatoryjnie dokonad w formie

bezgot6wkowej (w tym kartE platniczql z konta przedsiqbiorstwa przedstawionego w umowie
dotacji,

i':fe '.

3.

4.

ROZDZTAIXilI

WSPARCI E POMOSTOWE- ZASADY OGoLNE
Wszelkie informacje dotyczqce konkurs6w o przyznanie wsparcia pomostowego bqdq
pnekazywane za poirednictwem strony internetowej Operatora.
Wsparcie pomostowe przeznaczone jest na sfinansowanie kluczowych wydatk6w niezbqdnych do
rozwoju pnedsiQbiorstwa spolecznego.
Podstawowe wsparcie pomostowe jest wyplacane makymalnie przez 6 miesiqcy w wysokoSci

zaleinej od wysokoici wymiaru etatu, tj.:
a. w pzypadku um6w zawartych do wysokosci % etatu wtqcznie (nie mniej ni2 % etatu) -

1.500 zV osobq,/ miesiqc;
b. w przypadku um6w zawartych powyiej % etatu - 2 000 zV osobe/ miesiac.

Przedluione wsparcie pomostowe przyznawane jest iedvnie w uzasadnionvch przvpadkach

maksymalnie na kolejne 5 miesiqcy funkcjonowania w wysoko(ci zaleinej od wymiaru etatu, tj.:
a. w pzypadku um6w zawartych do wysokoici % etatu wlqcznie (nie mniej nii r/. etatu)- 1.000

zV osobe/ miesiqc;
b. w pzypadku um6w zawartych powyiej % etatu - 1.500 zV osobe/ miesiAc.
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ROZDZIAT.XIV

ZASADY UDZIELANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSIOWEGOl Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz doradztwo w postaci
indywidualneBo opiekuna biznesowego przyznawane lqcznie.

2' o przyznanie wsparcia pomostowego moga ubiega6 siq iedynie ps, kt6re w ramach Funduszu
Przedsiqbiorczo(ci Spoiecznej otrzymafy dotacjq na utworzenie nowych miejsc pracy.

3. O przyznanie wsparcia mote ubiegai siq podmiot, kt6ry pnedloiy Operatorowi prawidlowo
sporzqdzony komplet dokument6w, na kt6ry sklada siq:

' wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (darej wniosek) - zarqcznik nr 19
wraz z nastqpujEcymi zalqcznikami:
a' kopiq potwierdzonq za zgodno6i z oryginalem aktuarnego dokumentu poiwiadczaiqcego

zgloszenie Up do ZUS;
b. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis - zafacznik

nr 3;
c. oswiadczenie dotyczece pomocy de minimis - zalqcznik nr 4;
d. kopiq potwierdzonE za zgodnoii z oryginalem dokumentu (np. sp6ldzielcza umowa

o pracq) bqdqcego podstawe zatrudnienia Up przez przedsieblorstwo spoleczne.4. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego naleiy przygotowaf w formie
papierowej wypelnionej elektronicznie, w jednym eg2emplarzu,

5' wniosek wraz z wymaganymi zafqcznikami nare2y dostarczyi do Biura projektu, w terminie
naboru, wskazanym kaidorazowo dla ka2dej rekrutacji.

6. PS, kt6re zlo2ylo wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w Biurze projektu
otrzymuje potwierdzenie jego wplywu wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.

7. Nab6r Wniosk6w o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego prowadzony bqdzie
cyklicznie, zgodnie z rundami konkursowymi o przyznanie dotacji (dla kaidej rundy konkursowe.l
o dotacje ogfaszany bqdzie jeden nab6r wniosk6w o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego).

8. o rozpoczqciu naboru operator poinformuje na stronie internetowej operatora (min. s dni
kalendarzowych pned rozpoczqciem naboru).

9. wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zroione po terminie naboru,
o kt6rym mowa w pkt.7 i8 nie bqde rozpatrywane.

10. Operator dokonuje oceny formalno-meMorycznej zlo2onych wniosk6w w ci4gu 7 dni
kalendaaowych od daty wplywu wniosku do biura Operatora.

11. ocena formalno-merytoryczna wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
polega na weryfikacji przez pracownik6w Fps poprawnosci jego wypelnienia, kompretnoici o;z
racjonalnoSci i zgodno(ci zaplanowanych wydatk6w z kategoriami okrejlonvmi w rozdziale
17 niniejszego Regulaminu.

12. Ocena Wniosku o przy2nanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonywana jest na
podstawie kryteri6w zawartych w Karcie Oceny Formalno-MeMorycznej.

13. W przypadku stwierdzenia uchybiei formalnych we Wniosku takich iak:a. brak podpisu;
b. niewypelnione pola w formulanu;
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku;
d. brak kt6rego6 z wymaganych zalqcznik6w.

14. operator powiadomi w formie pisemnej osobq wyznaczonq do kontaktu z podmiotu ubiegaiqcego
siq o wsparcie, o koniecznoici usuniqcia uchybiei w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia. Nie usuniecie uchybie6 w wyznaczonym terminie skutkuje
odrzuceniem wniosku o pr2yznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Dopuszczalne jest
jednorazowe uzupelnienie dokument6w.
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15. Operator ma kaidorazowo obowiqzek poinformowania podmiotu o wyniku oceny zloionego przez

niego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zakoficzenia oceny.

16. Z pnedsiebiorstwami, kt6rym pnYznano podstawowe wsparcie pomostowe podpisywana jest

u mowa o przy2nanie podstawowego wsparcia pomostowego.

17. Warunkiem wyplaty wsparcia pomostowego iest wniesienie przez PS weksla in blanco wraz z

deklaracjq wekslowq {wz6r stanowi zalqcznik nr 18) oraz co najmniei iednego z poniiszych

rodzaj6w zabezpieczeri prawidlowej realizacji lJmowy (do wyboru)6:

a. Poreczenie weklowe wniesione przez:

l.Osoby prawne, spdki prawa handlowego nieposiadajEce osobowoici

prawnej - sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokument6w

finansowych,

z zastrzeieniem lit. ll, lll,

ll. Jednostki samorzqdu terytorialnego - sytuacja finansowa nie podlega

ocenie,

lll. Jednostkeprowadzqc4FunduszPorqczeniowy,

lV. Osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stale ir6dfo

dochod6w. WiarygodnoSd porgczyciela jest oceniana na podstawie

jego sytuacji majqtkowo-finansowej. W przypadku, 8dy poreczycieye

posiadajq wsp6lnotq majqtkowq ze wspolmalionkiem - weksel in

blanco i deklaracja wekslowa muszq by6 podpisane r6wnie2 przez

mafionka, jako porqczyciela weklowego.

b. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;

c. Zastaw na prawach ineczach;

d. Blokada rachunku bankowego;

e. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu siq egzekucji.

Operator ma prawo niezaakceptowania wybranych przez PS form zabezpieczeri i pnedstawienia

innych form, kt6re zostanq uznane, jako ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia moie
nast4pii w przypadku, gdy wybra.na forma zabezpieczenie nie pokrywa w cafoSci zobowiqzaf
(przyznanego wsparcia pomostowego). W tym pr2ypadku Operator wsparcia ma prawo

zaproponowa6 dodatkowe zabezpieczenie z w/w katalogu.

18. Wyplata Srodk6w finansowych przebiega w nastqpujqcy spos6b:7

a. I transza- w wysoko6cijednomiesiecznej wyplacana z 96ry po prawidlowym zawarciu umowy,

b. ff transza - w wysokosci dwumiesiqcznej wyplacana z g6ry po zatwierd2eniu zestawienia .

wydatk6w poniesionych w ramach ltranszy;
c. lll transza - w wysokoici trzymiesiqcznej, wyplacana z 96ry po zatwierdzeniu zestawienia

wydatk6w poniesionych w ramach lltranszy.
19. Za prawidlowoic wydatkowania i dokumentacjq zwiq.zan4 z rozliczeniem odpowiedzialny jest

specjalista ds. rozliczei.

5 Naleiy wskazaa rodzaje zabezpieczei.
7 pod warunkiem dostqpnoici 3rodk6\t finantowych na rachunku bankowym Operato.a.
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ROZDZIATXV
ZASADY UDZIELANIA PRzEDtUzoNEGo WSPARCIA PoMoSToWEGo

1. W uzasadnionych przypadkach, od S miesieca od dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia
pomostowego, P5 mo2e ubiegad sig o wsparcie finansowe na kolejne miesi4ce dzialania, jednak
nie dlu2ej ni2 do kofca 12 miesiQca od dnia podpisania umowy'. przyznanie wsparcia jest
uzale2nione od postep6w Ps w rearizacji zafoie6 Biznespranu orazjego kondycji ekonomicznej.2. O przyznanie wsparcia moie ubiegac siq podmiot, kt6ry przedfoiy Operatorowi prawidlowo
sporzqdzony komplet dokument6w, na kt6ry skfada siq:
. Wniosek o przyznanie Pnedluionego Wsparcia pomostowego - zalqcznik N ZO, wraz

z nastepujqcymi zafqcznikami:
a. kopie potwierdzone za zgodnodi z oryginafem aktuarnych um6w dot. zatrudnienia

poszczeg6lnych pracownik6w w pS;

b. zaiwiadczenia o niezareganiu w odprowadzaniu skradek na ubezpieczenie spoleczne
izdrowotne (ZUSloraz o oplaceniu podatk6w (Urzqd Skarbowy);

c. bilans oraz rachunek zysk6w i strat za ostatnie 5 miesiqcy dziala Inoici sp6tdzielni;
d' Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis - zalqcznik

nr 3;
e. Oswiadczenie dotyczqce pomocy de minimis - zalqcznik nr 4;
f. inne np. materialy promocyjne (w przypadku, gdy pS uzna, 2e ich zalEczeniu mo2e by6

istotne w procesie oceny wniosku).
3. wz6r wniosku o przyznanie Przedluionego wsparcia pomostowego wraz 2 informacia o

wymaganych zalqcznikach zostanie umieszczony na stronie internetowej Operatora.
4. wniosek o przyznanie Przedfuionego wsparcia pomostowego wraz z zalqcznikami skladanyjest

w Biurze FPS w wersji papierowej wypelnionej elektronicznie, w jednym egzemplanu (oryginal
lub kopia potwierdzona za zgodno5d z oryginalem).

5. Wniosek o przyznanie Pnedluionego wsparcia pomostowego powinien zostaa podpisany na
ostatniej stronie.

6. PS, kt6re ztoiylo wniosek o przyznanie przedfuionego wsparcia pomostowego w Biurze Fps
otrzymuje potwierdzenie jego wp{ywu wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.

7. ocena formalna wniosk6w o przyznonie wsporcia jesl dokonywana zgodnie z Kartq oceny
Formalnej Wniosku o przyznanie przedluionego Wsparcia pomostowego- zalqcznik nr 22.

8. oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia dokonuiE niezwlocznie wyznaczeni przez
Operatora pracownicy FPS, kt6rzy podpisujE deklaracje poufno5ci.

9. ocena formalna polega na ocenie kompletno{ci oraz poprawnoiciwniosk6w oraz zalqcznik6w.
10. w przypadku stwierdzenia uchybieri formalnych we wniosku o przyznanie przedluionego

Wsporcio Pomostowego takich jak:
a. brak podpisu
b. niewypelnione pola w formularzu
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku
d. brak kt6regoi z wymaganych zafEcznik6w

operator poinformuje podmiot ubiegoiqcy siq o wsparcie o koniecznoicl uzupelniania danych
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji. Nieusuniqcie uchybieri
w wyznaczonym terminie skutkuje odr2uceniem wniosku o przyznanie przedfuionego wsparcia
pomostowego. Dopuszczalne jest jednorazowe uzupelnienie dokument6w.

" Termin przyznanego pr2edluione8o wsparcia pomostowego nie moie byd r6wniei dluiszy nii data rakofczenia realizacji
projektu OWES.
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11. Do oceny merytorycznej zostajE zakwalifikowane Wnioski wraz z zalqcznikami, kt6re uzyskaly

pozytywnq ocenq formalnq, tj. spelniajQ wszystkie kryteria formalne.
12. Ocena merytoryczna Wniosk6w o przyznanie przedfuionego wsparcia pomostoweBo

dokonywana jest przez KOW, w sklad kt6rego wchodzq pracownicy FPS oraz opiekun biznesowy.

13. Obrady KOW odbqdq siq w miejscu i terminie wskazanym przez Operatora.

14. KOW dokonuje oceny meMorycznej Wniosku w oparciu o Kartq Oceny Merytorycznei Wniosku

o przyznanie Pnedluionego Wsparcia Pomostowego. Przed przystqpieniem do oceny,

oceniajqcy podpisuje deklaracjq bezstronno6ci i poufnoici.
15. Ocena meMoryczna Wniosku o przyznanie Przedfuionego Wsparcia Pomostowego

jest dokonywana wedlug nastepujecych kryteri6w:

1 Najwainiejsze cele PS na okres 5 miesiecy od momentu
uzyskania przedlu2onego wsparcia finansowego

10 6

2 Stopiefi realizacji Biznesplanu (pnychody, koszty, odchylenia) 45 27

3
Dotychczasowa dzialalnoi6 PS (efekty, iloi6 podpisanych um6w,
ficzba kontrahent6w, spos6b zanqdzanial - ocena
o pi e ku n o/dora d cy b iz nesowego

zo L2

4 PlynnoSd finansowa - zaistniale problemy, podejmowane (rodki

zaradcze, efekty podejmowanych dzialari
20 L2

5 Uzasadnienie planowanych wydatk6w w ramach przedfuionego
wsparcia pomostowego

5 3

RAZEM 100 60

KoricowE ocene Wniosku o przyznanie Przedlu2onego Wsparcia Pomostowego stanowi6 bedzie
irednia aMmetyczna dw6ch ocen niezaleinych oceniajqcych uwzglqdniajqca ocenq
indywidualnego doradcy/opiekuna biznesowego pjz edsiqbiorstwa. Ocena opiekuna stanowi
czqii oceny dw6ch niezaleinych oceniajqcych. Srednich arytmetycznych nie zaokrqgla siq, lecz

przedstawia wraz z czesciE ulamkowe.
Kaidy Wniosek o przyznanie PrzedluioneBo Wsparcia Pomostowego moie otrzymai
maksymalnie 100 punkt6w. Nie iest mozliwy wyb6r do dofinansowania wniosku, kt6ry uzyskal
mniej nii 60% punkt6w ogolem i mniel ni2 50% punkt6w mozliwych do uzyskania w kaidym
punkcie oceny, zgodnie z Kartq Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Pnedluionego
Wsparcia Pomostowego.
W przypadku rozbieino6ci siegaj?cych, co najmniej 30% punkt6w pomiqdzy ocenami dw6ch
czlonk6w KOW, (przy czym ocena pnynajmniej jednego z nich musi wynosii 50% punkt6w),
Wniosek o przyznonie przedlu2onego wsporcio pomostowego poddawany jest dodatkowej
ocenie przez osobq wskazanq pnez Operatora. W takim przypadku ocena 3-osobowej KOW jest
ostateczna i wiaiqca.

!7-
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19' z posiedzenia Kow ,,przedluione wsparcie pomostowe" sponqdza siq protok6f (zawierai4cy
informacje z przebiegu prac KOW, kt6ry podpisywanyjest przez wszystkich czfonk6w KOW.20. Operator zobowiqzany jest do poinformowania kaidego podmiotu o wynikach oceny jego
Wniosku o przyznanie pnedluionego Wsparcia pomostowego wraz uzasadnieniem, w tym
o przyznaniu lub nieprzyznaniu pwp.

21' w przypadku pozytywnej oceny Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia pomostowego
Operator podpisuje z przedsiqbiorstwem spolecznym Umowq o przyznanie przedfuionego
Wsparcia Pomostowego, okreslajEcq w szczeg6lno6ci wartojd i warunki wyplaty $rodk6w.22' Warunkiem wyplaty wsparcia pomostowego jest wniesienie przez ps weksla in blanco wraz z
deklaracjq weklowq (wz6r stanowi zafqcznik nr t8l oraz co najmniej jednego z poniiszvch
rodzaj6w zabezpieczeri prawidfowej realizacji Umowy (do wyboru)t:

a. Porqczenie weklowe wniesione orzez:
l. Osoby prawne, spdlki prawa handlowego nieposiadajqce osobowo6ci prawnej _

sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokument6w finansowych,
z zastneieniem lit. ll, lll,

ll. Jednostki samorzqdu teMorialnego _ sytuacja finansowa nie podlega ocenie,
lll. Jednostk€prowadzEceFunduszporQczeniowy,

lV. Osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stafe ir6dlo dochod6w.
Wiarygodnojd porqczyciela jest oceniana na podstawie jego sytuacji majqtkowo-
finansowej. W przypadku, gdy porqczycie/e posiadajq wsp6lnotq majqtkowA ze
wsp6lmalionkiem - weksel in blanco i deklaracja weklowa muszq by6 podpisane
r6wniei peez malionka, jako porQczyciela wekslowego.

b. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
c. Zastaw na prawach irzeczach;
d. Blokada rachunku bankowego;
e. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu siq egzekucji.

operator ma prawo niezaakceptowania wybranych pnez ps form zabezpiecze6 i przedstawienia
innych form, kt6re zostanq uznane, jako ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia moie
nastQpii w przypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenie nie pokrywa w cafoici zobowiazai
(przyznanego wsparcia pomostowego). W tym przypadku Operator wsparcia ma prawo
zaproponowae dodatkowe zabezpieczenie z Vw katalogu.

ROZDZ|AI)Ul
PROCEDUM ODWOTAW@A - PRZEDTUZONE WSPARCIE POMOSTOWE

P5, kt6rego Wniosek o prtyznanie pnedluZonego Wsparcia pomostowego zostal odzucony na
etapie oceny merytorycznej ma moiliwoid odwofania siq od oceny przez zloienie wniosku
o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie przedluionego Wsparcia pomostowego.
Wniosek o ponowne rozpatnenie Wniosku o przyznanie przedfu2onego wsparoa pomostowego,
wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjainieri/informacji pS powinien zlo:y6 w Biuze
operatora w terminie 3 dni karendarzowych od daty otrrymania informacji o odrzuceniu
Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia pomostowego.

' Nalety wskazad rodzaje zabe2pieczefi .
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powt6rna ocena meMoryczna wniosku o przyznanie Przedluionego wsparcia pomostowego

nie moie trwa6 dlu2ej nii 5 dni kalendarzowych od momentu zloienia przez PS odwolania

w Biune Operatora.
Operator Projektu ma obowiazek poinformowania

merytorycznej. Powt6rna ocena Wniosku jest ocen4

przysluguje odwofa nie.

PS o wynikach powt6rnej oceny
ostateczna i wiqiEca, od kt6rej nie

ROZDZIAt)Ull

WSPARCI E POMOSTOWE - WYDATKOWANIE

wsoarcie Pomostowe ma na celu ulatwienie przedsiqbiorstwu spolecznemu pokrycie niezbqdnych

opfat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia dzialalnosci niezaleinie od poziomu

przychod6w w postaci:

a. Koszty zUS, podatk6w od wynagrodzeri, innych pochodnych od wynagrodzef pracownik6w

(Uczestnik6w Projektu);
b. wynagrodzenie netto Uczestnik6w Proiektu;10

c. ubezpieczenie majatkowe zakup6w z dotacji - jeili operator zaiqda przedstawienia Polisy

zgodnie z Rozdzialem Vl ph. 19ir
d. koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczei bezposrednio

zwiqzanych z prowadzonE dzialalnodciq gospodarcza);

e. koszty eksploatacji pomieszczefi (w tym m.in. oplaty za energiq elektrycznq, cieplne, gazowE

i wode);
f. koszty uslug pocztowych;
g. koszty uslug ksiqgowych;
h. koszty uslug prawnych;
i. koszty Internetu;
j. koszty materiaf6w biurowych;
k. koszty dzialaf informaryjno-promocyjnych;
l. zakup wyposa2enia (niezbqdnego do prowadzonej dzialalnoSci) lub wartoici niematerialnych

i prawnych - kaidorazowo dokonywany na podstawie odrebnej zgody Operatory;
m. i inne niezbedne do funkcjonowania przedsiqbiorstwa spolecznego.

W odniesieniu do Crodk6w finansowych przekazanych P$ w ramach Wsparcia Pomostowego,

obowiqzuje zakaz podw6jnego finansowania tych samych wydatk6w. Jeieli wydatki ponoszone

pr2ez PS zostaly zrefundowane/pokryte w ramach innych Srodk6w publicznych, nie mog4 by6 one
ponoszone ze {rodk6w otrzymanych w ramach Projektu.
Podmio! kt6ry otrzymal wsparcie pomostowe (podstawowe/przedluione) jest zobowiqzany do

comiesiqczneBo rozliczania poniesionych wydatk6w poprzez przekazanie specjaliScie ds. rozliczef
nastqpujEcych dokument6w:
a. tabelaryczne zestawienie wydatk6w poniesionych w danym miesiEcu (podpisane przez

przedstawiciela podmiotu),
b. dokumenty przedsiqbiorstwa potwierdzajqce zatrudnienie wszystkich UP, DRA, RCA,

c. dokumenty potwierdzaj4ce oplacenie sktadek zus i zaliczki do Us za kaide miejsce pracy

utworzone w ramach OWEs, za dany miesiqc rozliczeniowy
4. Wytej wymienione dokumenty PS przekazuje w terminie 20 dni kalendazowych liczqc od

ostatniego dnia mlesiEca, kt6rego dotyczy sprawozdanie.

10 Kwatifikowalne jedynie w.amach podstawowego wsparcia pomostowego
-- Obowiarkowe dla wszystkich podmiot6w
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obroty to wprywy lub nareinorcize spaedaly towa.6w czy uslug dostarQonych pr2ez dany podmiot 8ospodar.zv,

di$'.
5' w pnypadku stwierdzenia brak6w/nieprawidrowoici w przedstawion€j dokumentacji, specjaristyds. rozliczef wzywa ps do uzupefnienia brak6w w ciqgu 3l;;;;*ru.n.6. W sytuacji braku uzupefnienia 

.przedfoionej Ooilm"nt"cji-specjatista ds. fozliczed dotacjii wsparcia. pomostowego zgtasza ten fakt spe;jaiis;; ;;.'l;;acj
_ moie podjei d".yr;q o;,r#f..niu wypraty kolejnr.r, ,"nr, *rlj.Xrlparcia 

pomostowego, kt6ry
7' Po uptvwie wvdatkowania kaidej transzv ws;;; ;;lni; ds. rozriczei dotacji i wsparcia! m::loweCo informacjq o postqpie wydatkowania ;;kil.prawidfowo, nastqpri" ni"r*rl..n" przekazanie korejnej ,r""*, ,1""tjll#]oatkowanie 

przebiegro

RODZ|AIxvill
oBowtAzKt, MoNITORING, KONTROTA

1' Operator kontroruje prawidrowoid wykonania umowy w olsesie trwaroici, w zwiqzku z czymweryfikuje m'in' wykorzystanie pzez Ps rrtupi-vJ iorrlJw ruo ustug zgodnie zch"."kt"r"rr]
^ 

prowadzonej dzialalno5ci, w tym z zatwierdzonym biz";;;;r.2' w szczeg6rnoici ps powinno posiada. spnqt i *ypo."i"ni" ."tupione z otrzymanych Jrodk6wi wykazane w rozliczeniu. W pnypadku, gdy * _";il;;.,i stwierdzone zostanie, ii pS nieposiada towar6w, kt6re wykazar w roiriczeniu, .-tJr"'""ovr w ceru zuiycia w ramachprowadzonej dzialalnoJci gospodarczej (np. materialy zuiyte w celu iwiadczenia uslug) lub w celudalszej sprzedaiy, pS powinno wykaza. pnych6d , ,v,utu 
'g*l.O"ronych 

usfug lub spnedaiy
^ 

towar6w bqdi tei w inny spos6b uzasadnii fakt nieposiaa"iia z"tupionych towar6w.3. Operator ma prawo dokonywai kontroli dokumenrO* * OrO.t wariantach, tj.: kontroladokumentacji na wezwanie operatora oraz kontrora n. 
-r,",r.u 

w siedzibie ps rub innym
- wskazanym miejscu realizacjidzialai przez pS.
4' Szczegolowe zasady kontrori zawart€ zostanE w poszczeg6rnych umowach o udzierenie wsparcia
_ finansowego (tj. dotacji oraz wsparcia pomostowegol.5' Uczestnicy projeku kaidorazowo na wezwanie operatora zobowiqzani sq do podpisaniaupowainienia do wystapienra do Krajowego Rejestru Drug6w Biura Informacji u".p"al-r-"j i.;o uJawnienie informacji gospodarczych.
6' Operator monitoruje status 

?raz 
sytu€ciq przedsiebiorstwa spotecrnego (w tym w szczeg6rnoic,procent wzrostu obrot6w12 i poziomu oraz irwaroici zatruonienia w przedsiqbiorstwiespolecznym) zgodnie z celem niniejsze€o dzialania, nini"Jrry, Regulaminem, Wytycznymiw zakresie rearizacji przedsiqwziqd w obszane w{qczenia ,pot".rn"go i ,r*rar.n,.' ,jnori*,2 wykorzystaniem 3rodk6w Europejskiego Funduszu spor"on"go i Europejskiego rundusrrlRozwoju Regionarnego na lata 2or4-2ozo oraz standirdami oirodk6w wsparcia Ekonomilscgl5gznei pozytywnie zaopiniowanych uchwafq nr si ioin",, Akredytacyjnego z ania apaidziernika Z0'-7 roku, a pr:edsiqbiorstwa ipoleczne zobowiqzane 

,ra ,;;-G;;;;;
_ i udostqpnienia wszelkich z tym zwiEzanych danych.7' Przedsiqbrorstwo spofeczne bqdzie zobowiqzane do zwrotu przyznanych irodktiw wrazz odsetkami naliczonymi od dnia ich otnymania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwaniaOperatora lub wlajciwego organu kontrolnego, jeieli:

a' wykorzystal cafoii lub czei6 dotacji niezgodnie z Biznesplanem tub wnioskiem o udzieleniebezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzeni" nor,""go miejsca pracy w nowych lubistniejEcych ptzedsiebioRtwach spofecznych bqdi w podmiotach ekonomii spofecr";j, o;;warunkiem przekztaicenia tych podmiot6w w pnedsiibiorstwo spofeczne;

Fund|,3ze
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b. w szczeg6lnoici w sytuacji, Bdy zakupiono towary lub usfugi nie ujete w zestawieniu towar6w
lub ustug przewidzianych do zakupienia lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub
Biznesplanem, bqdi w spos6b niezgodny z przepisami powszechnie obowiqzujEcego prawa;

c. zawiesil prowadzenie dzialalnoici w okresie trwalodci podmiotu i/lub utwozonego miejsca
pracy;

d. prowadzil dzialalno(i w formie PS przez okres kr6tszy nii trwalo6d okreilona w niniejszym
Regulaminie;

e. zloiyl niezgodne z prawdE ogwiadczenie na etapie ubiegania siq o Srodki lub na etapie
realizacji Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego
miejsca pracy w nowych lub istniejqcych pnedsiqbiorstwach spolecznych bqdi w podmiotach
ekonomii spolecznej, wylecznie pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiot6w
w przedsiqbiorstwo spoleczne;

f. naruszyl inne istotne warunki Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na
utworzenie nowego miejsca prary w nowych lub istniejqcych przedsiebiorstwach spolecznych
bqdi w podmiotach ekonomii spolecznej, wylEcznie pod warunkiem przeksztalcenia tych
podmiot6w w przedsiebiorstwo spoleczne, bez zachowania odpowiednich procedur,

g. nie spelnif warunk6w trwaloici utworzonych miejsc pracy oraz (lqcznie) trwalojci
przedsiebiorstwa spof ecznego;

h. zmienif swoia forme prawna lub/i sstalv przeslanki do uzvskania statusu onedsiebiorstwa
soofecznego;

i. pobral cato56 lub cze6i dotacji w spos6b nienaleiny albo w nadmiernej wysoko6ci.
8. Monitoring trwaloici utworzonych miejsc pracy oraz (fqcznie) trwalojci przedsiebiorstwa

spofecznego moie odbywa6 siq po zakofczeniu realizacji projektu. TrwafoSi podlega kontroli
rezultat6w zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu z InstytucjE
ZarzqdzdEcE.

ROZDZIATXIX

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane sE przez Operatora.
2. Ostateczna interpretacja zapis6w Regulaminu le2y w kompetencji Operatora.
3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagajq podania ich do publicznej wiadomojci.

Stosowne informacje udostqpnione zostanq w Biurze Operatora oraz na stronie internetowej
Operatora.

ROZDZ|ATn(

zAtAczNtKl
A. Rekrutacja:

1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej - nr l.
2. Formulan rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) - nr2.
3. Formulaz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis- nr3.
4. Oiwiadczenie dotyczace pomocy de minimis - nr 4.
5. Lista podsumowujqca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami- nr5-
6. Karta oceny formalnej formulaza rekrutacyjnego - nr O.

7. Karta oceny merytorycznej formulana rekrulacyjnego - nr 7.
8. Katalog os6b uprawnionych do otrzymania dotacji - nr 8.

B. Konkurs o przyznanie dotacji:

E;l'lm*
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1. Biznesplan nowoutwononego przedsigbiorstwa spolecznego - nr g.

2. Biznesplan istniejecego pr2edsiebiorstwa spolecznego - nr 90.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - rr rO.
4. Zestawienie aktyw6w tnrvalych planowanych do zakupu o wartogci jednostkowej wiekszej ni2 10OO,OO

zl brutto - nr 77.
5. Formulan informacji paedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis- nr3.
6. Oswiadczenie dotyczqce pomory de minimis - rr4.
7. OJwiadczenie dot. statusu podatnikaVAT - nr 72.
8. Oiwiadczenie dot. zakupu Srodk6w uiwanych- nr 73,
9. Karta oceny formalnej biznesplanu - nr 14.
10.Karta oceny merytorycznej biznesplanu - nr 15,
11.Umowa o prryznanie dotacji- nr 16.
12.Wykaz dziafalnoJci wykluczonych z moiliwosci uzyskania dofinansowania- nr I7.
13. Wz6r weksla wraz z deklaracjq weklowa - rrr 18.

C, Wsparcie pomostorve:
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - nr 19.
2. Wniosek o przyznanie przedluionego wsparcia pomostowego - nr 20.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - nr 3.
4. Oiwiadczenia dotyczQce pomocy de minimis - nr 4.
5. Karta oceny formalno-meMorycznej- (podstawowe wsparcie pomostowe) - nr 21.
5- Karta oceny formalnej- (przedluione wsparcie pomostowe) - nr 22.
7. Karta oceny merytorycznej- (prz edlu2one wsparcie pomostowe) - nr 23.
8. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - nr 24.
9. Umowa o przyznanie pr2edluionego wsparcia pomostoweBo - nr 25.
10.Umowa o przyznanie wsparcia opiekuna biznesoweBo - nr 20.

Fultdusze
E!rop€Ftie

tdr!*! tycL, .ryrfy :yrk

J.'
ffit

Urlla Europa.,rta
tu!P!! tn'ld@lc.tdt

Plojekt wsptifinonsowotly ze !rcdkdw llnii furopejskiej w dmach Euopejskiego h)nduszu Spole.znego

I .., r

I1..'I


