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zolacznik Nr 1 do Uchwolv Nr io/2o77 z dnia 30.06.2077
zolqcznik nr 10 do Regulominu Swiodczenio IJslug oirodko Wspqrcia Ekonomii Spolecznej w Nidzicy.

REGUTAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZATRUDNIENIE W

NowourwoRzoNycH/rsrNruAcycH pRzEDslEBloRsrwAcH sPotEczNYcH LUB

poDMrorAcH EKoNoMil SPOTECZNEJ WYTACZNIE POD WARUNKIEM ICH PRZEKSZTATCENIA

w PRZEDSTEBTORSTWA SPOTECZNE

sl
PosrANowtENrA oc6t rue

1. Projekt pn.: ,,osRoDEK WSPARCIA EKONOMII SPOiECZNEJ W NIDZICY" realizowany .iest

w partnerstwie z Nidzickq Fundac.iq Rozwoju NIDA z siedzibq w Nidzicy oraz DzialdowskE ABencjq

Rozwoju S.A. / siedzibq w Dziatdowie.

2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Wa rm insko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 06 priorytetowa RPWM.11.00.00 Wqczenie spoleczne.

Dziafanie RPWM.11-03.00 Wspieranie przedsiqbiorczo6ci spolecznej i integracji zawodowej

w przedsiqbiorstwach spotecznych oraz ekonomii spofecznej isolidarnej w celu dostqpu do zatrudnienia.

Poddziatanie RPWM.11.03.01. Wsparcie przedsiqbiorczo6ci spofecznej.

3. projekt wsp6lfinansowany jest ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Spolecznego.

4. Biura projektu:

Lider proiektu; Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemie6lnicza 3, 13-100 Nidzica, tel./fax:89 625 36 51,89 625 22 26,696 O88 7OI

www.eko nom iaspoleczna-nida. pl. E-mail: ekonomiaspoleczna@ nida. pl

Biuro czynne: poniedziatek - piqtek 8.00-16.00

Partner proiektu; Dziatdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. wladysiawa Jagielly 15, 13-200 Dzialdowo, tel.: 23 697 06 80, 23 697 06 81, fax 23 697 06 67

lvtqrry d a-Ige.p].E- ma il: a. markiewicz@darsa.pl. ips. dzia ld owo @ da rsa. pl

Biuro czynne: poniedzialek - piqtek 7.30-15.30

Inkubatory Przedsiebiorczosci Spolecznej w Kamionce

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Kamionka 7a, 13-100 Nidzica

tel.:666 028 992, E mail: ios. kam ionka @ nida.pl

Inkubator Przedsiebiorczoici Spolecznej w Dziafdowie

Dzialdowska Agencja Rozwoju 5.A., ul. Wtadyslawa Jatielly 15 A, 13-200 Dzialdowo

tel.: 23 697 06 80, fax 23 697 06 67

F-mail: ips.dzialdowo (@da rsa. pl
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5. Projekt obejmuje dzialaniem osoby zamieszkujEce jeden z 4 powiat6w Wojew6dztwa Warmiisko

Mazurskiego tj.: dzialdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycierlski.

6. Okres realizacji projektu:od 01-10-2015r. do 31-12-2018r.

7. Uczestnikami/Beneficjentami pomocy Projektu mogq zostai osoby w wieku od 15 do 64 lat:

a) osoby fizyczne, kt6re z wlasnej inicjatywy zamierzajq uzyskai wiedzQ i umiejqtno(ci potrzebne dc)

zafo2enia i/lub prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej w sektorze ekonomii spolecznej. W Projekcie

przewidziano wsparcie dla os6b fizycznych bqdqcych m.in. czlonkami grup, w tym zagro|onycfl

wykluczaniem spotecznym;

b) osoby prawne, posiadajEce siedzibq, zarejestrowany oddzial lub innq prawnie dozwolonq jednostkE

organizacyjnq na obszarze dziatania OWES, zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejqtnoSci

potrzebnych do zafoienia i/lub prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej w sektorze ekonomii spolecznej,

w tym w formie sp6ldzielni socjalnych os6b prawnych;

c) Podmioty Ekonomii Spolecznej (PES), posiadajEce siedzibq, zarejestrowany oddziai lub innq prawnre

dozwolonq jednostkq organizacy.inE na obszarze dzialania OWES, bqdqce nowoutworzonymi
podmiotami lub podmiotami istniejEcymi, chcqcymi rozwijai swojE dzialalno6i ekonomicznE, w tyrn
gospodarczq;

d) Przedsiqbiorstwa Spoleczne, posiadajqce siedzibg, zarejestrowany oddzial lub innq prawnie

dozwolonq jednostkq organizacyjnq na obszarze dzialania OWES, bedace nowoutworzonyrn i

podmiotami lub podmiotami istniejqcymi, chcqce utworzyi nowe miejsca pracy;

e) Przedstawiciele JST, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji spolecznej, kt6rych siedziba miesci

siq na obszarze dzialania OWES;

f) Przedsiqbiorstlva sfery gospodarczej, posiadajqce siedzibq, zarejestrowany oddziaf lub innq prawnte
dozwolonq jednostkq organizacyjnq na obszarze dzialania OWES, chcEce przeksztaicii siq w
przedsiqbiorstwo spoleczne.

8. Niniejszy Regulamin okre6la zasady przyznawania wsparcia finansowego w postaci:

a) Jednorazowej dotacji inwestycyjnej,

b) Podstawowegowsparcia pomostowego,

c) Przedfu2onegowsparcia pomostowego.

9- Jednorazowq dotacjq inwestycyjnE iwsparcie pomostowe mogq uzyskai wylqcznie nastqpujqce grupy

docelowe:

1) Osobv bezrobotne, kt6re sa naibardziei oddalone od rvnku pracv to iest takich. kt6re oprocz
bezrobocia doSwiadczaia wvkluczenia sootecznego na podstawie innvch przeslanek

wvkluczaiacvch, wskazanvch w definicii os6b zaqrozonvch ub6stwem lub wvkluczeniem

sooiecznvm ti.:

a) Osoby lub rodziny korzystajEce ze 6wiadczef z pomocy spolecznej zgodnie z ustawq z

dnia L2 marca 2004 r. o pomocy spolecznej lub kwalifikujqce siQ do objqcia wsparciem
pomocy spolecznej, tj. spefniajace, co najmniej .jednq z przeslanek okreSlonych w art. 7

ustawy z dnia 12 marca 2O04r. o pomocy spolecznej;

b) Osoby, o kt6rych mowa w art. L ust. 2 ustawy z dnia 1"3 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym;
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d) Osoby nieletnie, wobec kt6rych zastosowano 6rodki zapobiegania i zwalczaniel

demoralizacji i przestqpczo6ci zgodnie z ustawE z dnia 26 paZdziernika 1982r. ,r

postqpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2O74r. poL.382, z p6in. zm.l;

e) Osoby przebywajqce w mtodzie2owych oirodkach wychowawczych i mlodzie2owych

o5rodkach socjoterapii, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 wrze(nia 1991r. o systemie

oSwiaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2756, z p6i6. zm.l;

f) Osoby z niepelnosprawno(ciq - osoby z niepetnosprawno(ciE w rozumieniu Wytycznych

w zakresie realizacji zasady rrjwno5ci szans i niedyskryminacji, w tym dostqpnoSci cila

os6b z niepelnosprawnoSciami oraz zasady r6wnoici szans kobiet i mq2czyzn w ramach

funduszy unijnych na lata 20!4-2020)
g) Rodziny z dzieckiem z niepelnosprawno6ciq, o ile co najmniej jeden z rodzic6w lub

opiekun6w nie pracuje ze wzglqdu na konieczno(i sprawowania opieki nad dzieckiem:
nie pelnospraw nosc iq;

h) Osoby, dla kt6rych ustalono trzeci profil pomocy, zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia

2OO4r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645, !
p6i6. zm.l;

i) Osobyniesamodzielne;
j) Osoby bezdomne lub dotkniete wykluczeniem z dostepu do mieszkari w rozumieniLl

Wytycznych w zakresie monitorowania postqpu rzeczowego realizacji programou,,

operacyjnych na lata 2OI4-2O2O;

k) Osoby odbywajqce kary pozbawienia wolno(ci;

l) Osoby korzystajqce z PO P2.

10. Nie jest mo2liwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla os6b, kt6re wykonujE pracq na

podstawie umowy o pracq, sp6fdzielczej umowy o pracq lub umowy cywilnoprawne.j, lub prowadzq
dzialalno(d gospodarczq w momencie zlo2enia wniosku o przyznanie dotacji z wyjqtkiem:

a) os6b ubogich pracujqcych lub

b) os6b z niepelnosprawno(ciq zatrudnionym w 7A7,luls
c) os6b, o kt6rych mowa w pkt 3 lit. b.

92

stowNrK PoJEc

U2yte w niniejszym regulaminie definicje oznaczajq odpowiednio:
1. Akredytacja - oznacza akredytacjQ przyznawanq przez ministra wfa(ciwego do spraw
zabezpieczenia spofecznego, na podstawie rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego, w zwiqzku ze

spelnieniem przez OWES Standard6w O(rodk6w Wsparcia Ekonomii Spofeczne.j w ramach Systentu
Akredytacji iStandard6w Dziatania Instytucji Wsparcia Ekonomii Spofecznej.

2. Beneficjent pomocy (BP) - przedsiQbiorstwo spoteczne, podmiot ekonomii spoiecznej lub grrrpa

inicjatywna, kt6ry otrzymal decyzjq o przyznaniu wsparcia iz kt6rym Realizator zawari Umowe na
przyznanie Srodk6w finansowych na zatrudnienie w przedsiqbiorstwie spo.lecznym i/lub zawarl Umowq
na wsparcie pomostowe (us.lugi towarzyszace).

3. Biznesplan - 3-letni plan finansowy przedstawiajqcy uwarunkowania ekonomiczne powstajqcego

lub istniejqcego przedsiqbiorstwa spolecznego skladany przez grupq inicjatywnq w odpowiedzi na

konkurs zanlkniety.
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c) Osoby przebywajqce w pieczy zastQpczej lub opuszczajEce pieczq zastQpczE oraz rodziny

prze2ywajqce trudno6ci w pelnieniu funkcji opiekuriczo-wychowawczych, o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2O'J.1.r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastepczeJ;

d) osoby nieletnie, wobec kt6rych zastosowano irodki zapobiegania i zwalczania

demoralizacji i przestqpczoSci zgodnie z ustawE z dnia 26 paidziernika 1982r. o

postqpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 7OL4(. pol.382, z p6!i. zm.\;

e) Osoby przebywajEce w mlodzie2owych o6rodkach wychowawczych i mfodzieiowych

o6rodkach socjoterapii, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie

oiwiaty (Dz.U. z20L5r. poz.2156, z p6in. zm.J;

f) Osoby z niepelnosprawnodciq - osoby z niepelnosprawno6ciq w rozumieniu Wytycznych

w zakresie realizacji zasady r6wno5ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepno6ci dla

os6b z niepefnosprawnosciami oraz zasady r6wnoici szans kobiet i mqZczyzn w ramach

funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) Rodziny z dzieckiem z niepefnosprawno5ciq, o ile co najmniej jeden z rodzic6w lub

opiekun6w nie pracuje ze wzglgdu na koniecznoic sprawowania opieki nad dzieckiem z

niepelnosprawnoSciq;

h) Osoby, dla kt6rych ustalono trzeci profil pomocy, zgodnie z ustawq z dnia 20 kwietnia

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645, z

p6i6. zm.);

i) Osobvniesamodzielne;
j) Osoby bezdomne lub dotkniqte wykluczeniem z dostQpu do mieszkari w rozumieniu

Wytycznych w zakresie monitorowania postQpu rzeczowego realizac.ji programow

operacyjnych na lata 2014-2020;

k) Osoby odbywajqce kary pozbawienia wolno5ci;

l) Osoby korzystajqce z PO PZ.

2) Osobv, o kt6rvch mowa w art. 4 ust.1 okt 4 ustawv z dnia 27 kwietnia 2006 r.

o sp6ldzielniach socialnvch (ti. osobv do 30. roku 2vcia oraz po uko6czeniu 50. roku zvcia.

posiadaiace status osobv poszukuiacei pracv, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawv z dn' 20

wVkluczenia spofeczneeo na podstawie. co naimniei iednei przes'lanki wvkluczaiacei.

wskazanvch w definicii os6b zagro20nvch ub6stwem lub wvkluczeniem spofecznvm ti.:

a) Osobv lub rodzlny korzystajqce ze 6wiadczeri z pomocy spolecznej zgodnie z ustawa z

dnia L2 marca 2oO4 r. o pomocy spolecznej lub kwalifikujqce siq do objqcia wsparciem

pomocy spoiecznej, tj. speinlajEce, co naimniej jednq z przesfanek okreslonych w art' 7

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spofecznej:

b) osoby, o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu

socjalnym;

c) Osoby przebywajqce w pieczy zastqpczej lub opuszczajqce pieczQ zastqpczA oraz rodziny

prze2ywajqce trudno(ci w petnieniu funkcji opiekudczo-wychowawczych, o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy

zastepczej;
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4. Dotacja - bezzwrotna pomoc finansowa, udzielona na utworzenie miejsca pracy

w nowoutworzonym lub istniejacym przedsiqbiorstwie spolecznym w wysokofci do 24 000 zfotych

na jednq osobq uprawnionq zgodnie z 51 ust.7. Pomoc finansowa w ramach dotacji nie przekracza

120 000 zlotych dla cafego przedsiqbiorstwa spoiecznego.

5. Grupa Inicjatywna (Gl) - osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty ekonomii spolecznej, kt6re

w toku wsparcia O(rodka Wsparcia Ekonomii Spolecznei w Nidzicy wypracujq zalo2enia, co do

utworzenia bqdi rozwoju przedsiQbiorstwa spolecznego na terenie objetym realizacjq projektu, min.

tworzEc nowe miejsca pracy.

6. Inkubator PrzedsiqbiorczoSci Spolecznej (lPS) - jednostka dziatajqca w strukturze OSrodka

Wsparcia Ekonomii Spolecznej, na terenie powiatu dzialdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego

iszczVcienskiego 6wiadczqca usfugi animacyjne, doradcze iinkubacylne ukierunkowane na rzecz rozwoju

ekonomii spoiecznej.

7. Komisia Oceny Wniosk6w (KOW) - Komisja Oceny Wniosk6w oceniajaca zaloienia dziaialno5ci

przedsigbiorstwa spo'lecznego, przyznajqca irodki na rozw6j przedsiqbiorczo5ci- zesp6l oceniaiqcy

biznesplanV i kwalifikujqcy wnioski do otrzymania wsparcia finansowego (dotacja, podstawowe wsparcae

pomostowe, przedtuione wsparcie pomostowe).

8. Lider Projektu - Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA z siedzibE w Nidzicy'

9. Mieisce pracy w istnieiecym przedsiebiotstwie spofecznym - mie.jsce pracy zaimowane przez

osobq, o kt6rej mowa w 51ust.7, na podstawie umowy o pracq w wymiarze peinego etatu'

sp6ldzielczej umowy o pracq w wymiarze pefnego etatu lub na podstawie umowy cywilno - prawnej, z

wymiarem czasu pracy odpowiadajqcym miesiqcznemu wymiarowi godzinowemu pelnego etatu oraz co

najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracQ, ustalonym na podstawie przepis6w o minimalnym

wynagrodzeniu za pracq, istniejace nieprzerwanie, co najmniej przez minimum 12 miesiqcy w

przedsiebiorstwie sPoiecznYm-

10. Mieisce pracy w nowoutworzonym przedsiebiorstwie spolecznym - mie.isce pracy zajmowane

przez osobq, o kt6rej mowa w 5 1 ust. 8, na podstawie umowy o pracq, sp6fdzielczej umowy o prace lub

umowv cywilno - prawnej, istnieiEce nieprzerwanie, co najmniej przez minimum 12 miesiQcy od dnia

przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest p6iniejszy nii termin

przvznania dotacji.

11. Operator wsparcia finansowego (Operatorl - Dzialdowska Agencja Rozwoju 5p6lka Akcyjna

z siedziba w Dzialdowie realizujEca projekt pn.: osRoDEK WSPARCIA EKONOMII SPOLECZNEJ W NIDZICY

w parrnerstwie z Nidzickq Fundacjq Rozwoju NIDA- posiadajEcy akredytacjq AKSES z dnia L7.O2.2Or5

roku.

12. opiekun biznesowy - pracownik OWES, wspierajqcy przedsiebiorstwo spoleczne przez okres

12m.cvodmomentupodpisaniaumowyopodstawoweWsparciepomostowe,wzakresiejegorozwojui
realizacji zaloie6 okre(lonych w biznesplanie.

13. osoby zagroione ub6stwem lub wykluczeniem spofecznym:

a) osoby korzystajqce ze Swiadczei z pomocv spolecznej zgodnie z ustawq z dnia 12 marca 2004 r'

o pomocy spo'lecznej (ti. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz 225 z p6in' zm'l lub kwalifikujqce siq do objecia

wsparciempomocyspotecznej,tj.spelniajace,conajmniejjednqzprzeslanekokre(lonychwart'7
ustawy z dnia 1.2 marca 2OO4 t. o pomocy spolecznej;

b) osoby, o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r- o zatrudnieniu socjalnym

{ti. Dz. U. t ZO17 r.N( 43, poz.225 z poin zm.);
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c) osoby przebywajqce w pieczy zastqpczej lub opuszczajqce pieczq zastepczE oraz rodziny

prze2ywajqce trudno6ci w pelnieniu funkcji opiekufczo-wychowawczych, o kt6rych mowa w ustawie

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastqpczej( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. :t35

z poin. zm.);

d) osoby nieletnie, wobec kt6rych zastosowano drodki zapobiegania izwalczania demoralizacji

i przestqpczosci zgodnie z ustawq z dnia 26 paidziernika 1982r. o postQpowaniu w sprawach

nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 t. poz.382');

e) osoby przebywajqce w mfodziezowych o(rodkach wychowawczych i mtodzie2owych oirodkach
socjoterapii, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 wrze6nia 1991 r. o systemie odwiaty (tj. Dz. U. z 2004

r. Nr 256, poz.2572, z p6in. zm.l;

f) osoby z niepeinosprawno(ciq - osoby niepefnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (tj. Dz. U.

z 2011r. Nr 127, poz. 727, z p6in. zm.), a tak2e osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumaeniu

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r- o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 23L, poz. 1375
z p6in. zm.l;
g) rodziny z dzieckiem z niepelnosprawno5ciq, o ile, co najmniej jeden z rodzic6w lub opiekun6w nre

pracuje ze wzglqdu na koniecznoSi sprawowania opieki nad dzieckiem z niepeinosprawnoiciq,
h) osoby zakwalifikowane do lll profilu pomocy, zgodnie z ustawq z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. lJ. z 2O!5 r. poz. L49, z poin. zm.);

i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotkniete wykluczeniem z dostqpu do mieszkaf w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postepu rzeczowego i realizacji
program6w operacyjnych na lata 2Q74-202O;

k) osoby korzystajqce z Programu Operacyjnego pomoc Zywno6ciowa.
14. OSrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej (OWES) podmiot lub partnerstwo posiadajqce
akredytacjq ministra wfasciwego do spraw zabezpieczenia spofecznego, 6wiadczqce lqcznie wszystkie
rodza.ie usfug wsparcia ekonomii spolecznej.

15. OWES - Osrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej w Nidzicy.

16. Partner Proiektu - Dzialdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibq w Dzialdowie.
17. Podmiot ekonomii spolecznej (PESI:

1) Przedsiqbiorstwo spofeczne, w tym sp6ldzielnia socjalna, o kt6rej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2006 r. o sp6fdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z p6in. zm.l;
2l Podmiot reintegracyjny, realizujacy uslugi reintegracji spofecznej i zawodowej os6b zagro2onych
wykluczeniem spolecznym:

- Centra Integracji Spolecznej i Kluby Integracji Spofecznej;

- Zakiady Aktywnosci Zawodowe.j i Warsztaty Terapii Zajqciowej, o kt6rych mowa w ustawie z dnra

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych
(tj. Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.72'J,, z p6in. zm.)

3) Organizacja pozarzEdowa lub podmiot, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20tG r. poz. 239, z po|n.
zm.);
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4) Podmiot sfery gospodarcze.j utworzony w zwiqzku z realizacjq celu spolecznego bqdi, dla kt6rego

leiEcy we wspolnym interesie cel spoleczny jest racjq bytu dziafalnosci komercyjnej. Grupq tq mozna

podzielii na nastqpujqce podgrupy;

a) organizacje pozarzqdowe, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalno6ci

poZytku publicznego i o wolontariacie prowadzqce dzia'talno3i gospodarczq, z kt6rej zyski wspierajq

realizacjq cel6w statutowych;

b) Sp6idzielnie, kt6rych celem jest zatrudnienie tj. sp6ldzielnie pracy, inwalid6w i niewidomych,

dzialajqce w oparciu o ustawe z dnia 16 wrze6nia 1982 r. - Prawo sp6ldzielcze (Dz. U. z 2QL6 t. poz.

21., z poin. zm\;

c) 5p6lki non-profit, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie, o ile udzial sektora publicznego w sp6fce wynosi nie wiecej ni2 50%.

18. Podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie

comiesiqcznej dotacji dla PES w kwocie nie wy2szej nii 1850,00 zl na utworzone miejsce pracy. Wsparcie

pomostowe wyplacane jest na wniosek Eenefic.ienta Pomocy na podstawie zlo2onego wcze6niej wniosku

przez okres nie dluzszy ni2 6 miesigcy liczqc od dnia podpisania umowy no przyznonie podstawowego

wsparcio pomostowego.

19. Projekt - projekt pn. ,,Osrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej w Nidzicy" realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 06 Priorytetowa 11 WfAczenie Spoleczne

dziatanie 11.3 Wspieranie przedsiqbiorczoSci spolecznej iintegracji zawodowej w przedsiqbiorstwach

spofecznych oraz ekonomii spolecznej i solidarnej w celu ulatwienia dostqpu do zatrudnienia

Poddzia{anie 11.3.1 Wsparcie przedsiqbiorczosci spolecznei.

20. Przedfuione wsparcie pomostowe - bezzwrotna pOmoc finanSowa przyznawana w formie

comiesigcznej dotacji w kwocie nie wyiszej ni2 1500,00 zl (miesiEc 7,8,9) lub 1000,00 zf (miesi4c 10,

11,12). Wsparcie pomostowe wyptacane jest na wniosek Beneficjenta Pomocy na podstawie zioionego

wcze6niej wniosku przez okres kolejnych 6 miesiqcy liczqc od dnia zakonczenia Swiadczenia na (zecz

Beneficjenta Pomocy podstawowego wSparcia pomostowego.

21. Przedsiebiorstwo spoleczner (PS) - podmiot, kt6ry spelnia lqcznie poni2sze warunki:

a) jest podmiotem wyodrqbnionym pod wzglqdem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzAcym

dzia1alno6i gospodarczq zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub dziatalno6i o6wiatowE w

rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oSwiaty, lub dziafalnoSi kulturalnQ

w rozumieniu art. 1ust. 1 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991. r. o organizowaniu iprowadzeniu

dzialalnosci kulturalnej (Dz.U.z2OL2t.poz.406,2p6in.7ml, kt6rej celem jest:

i) integracja spoleczna izawodowa okre6lonych kategorii os6b wyraiona poziomem zatrudnienia tych

oso fl:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

. os6b bezrobotnych lub

. os6b z niepelnosprawnoSciami, lub

. os6b, o kt6rvch mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu

socjalnym, lub

1 Definicia przedsiqbiorstwa spolecznego wskazana w niniejszym Regulaminie to2sama jest z definicjE wskazanq w rozdziale 3

pkt. 26 Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziQi w obszarze wlEczenia spoleczneSo i zwalczania ubbstwa z

wvkorzvstaniem <rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego iEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020 z dn . 24 .lO .2O16t .
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. os6b, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. spoldzielniach

socjalnych, lub

(21 zatrudnienie co naimniej 30% os6b o umiarkowanym lub znacznym stopnitr

niepefnosprawnoSci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

spoiecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprarvnych lub os6b z zaburzeniami psychicznymi, o

kt6rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

ii) lub realizacja uslug spolecznych iwiadczonych w spolecznodci lokalnej, uslug opieki nad dzieckiem

w wieku do lat 3 zgodnie z ustawq z dnia 4lutego 2011 r. o opiece nad dzieimi w wieku do lat 3 {Dz.

U. z 2016 r. poz. 157) lub uslug wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach

wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawq z dnia 7 wrze6nia 1991 r. o systemie odwiaty, przy

jednoczesnej realizacji integracji spolecznej izawodowej os6b, o kt6rych mowa w ppkt i, wyrazonel

zatrudnieniem tych os6b na poziomie co najmniej 30%;

b) jest podmiotem, kt6ry nie dystrybuuje zysku lub nadwy2ki bilansowej pomiqdzy udzialowcow,

akcjonariuszy lub pracownik6w, ale przez-nacza go na wzmocnienie potencjafu przedsiqbiorstwa jako

kapital niepodzielny oraz w okreilonej czq(ci na reintegracjq zawodowq ispolecznq lub na dzialalnodi

poiytku publicznego prowadzonq na rzecz spoteczno6ci lokalnej, w kt6rej dziala przedsiqbiorstwo;

c) jest zarzQdzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, Ze struktura zarzqdzania

przedsiebiorstwami spofecznymi lub ich struktura wfasnoiciowa opiera sie na wsp6iza rzqdza n iu w

przypadku sp6fdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracownik6w, co podmrot

okreSla w swoim statucie lub innym dokumencie zafo2ycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarzqdzajqcej sq ograniczone limitami tj. nie przekraczajq warto6ci, o kt6rej

mowa w art.9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci pozytku publicznego io
wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowq o pracq, sp6ldzielczq umowq o pracq lub umowq cywilnoprawnE co

najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia okreslonych w lit. a.

22. Przystqpienie do projektu - dzien podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

23. Realizator proiektu - Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, przy ul. RzemieSlniczej 3, bedqca Liderem

Projektu, w partnerstwie z Dzialdowskq Agencjq Rozwoju S.A., z siedzibE w Dzialdowie prz',/

ul. Wladyslawa Jagieiiy 15, Lredqca Partnerem Projektu.

24. Sp6ldzielnia socjalna - podmiot dzialajqcy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.

o sp6ldzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z. p62n. zm.\.

25. Uczestnik projektu (UP) - osoba fizyczna zagro2ona ub6stwem i/lub wykluczeniem spofecznym

oraz podmioty, kt6re zostaly zakwalifikowane do udziatu w Projekcie, z godnie z Regulaminem Projektu.

26. Umowa na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejecych
przedsiqbiorstwach spolecznych/w podmiotach ekonomii spolecznej wylqcznie pod warunkiem ich

przeksztafcenia w przedsiebiorstwa spoleczne (Umowa) - umowa podpisana przez Operatora

z przedsiQbiorstwem spolecznym regulujqca warunki wydatkowania :irodkow przyznanych w ramach

dotacii.
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CEL DZIATANIA

1. Niniejszy Regulamin okresla zasady udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji

inwestycyjnej) na:

1) Tworzenie nowych miejsc pracy dla os6b, o kt6rych mowa w 51 ust. 7, poprzez tworzenie nowych
przedsiebiorstw spolecznych;

2) Tworzenie nowych miejsc pracy dla os6b, o kt6rych mowa w 51 ust. 7, w istniejqcych

przedsiebiorstwach spolecznych;

3) Tworzenie nowych miejsc pracy dla os6b, o kt6rych mowa w 51 ust.7, w podmiotach ekonomii

spotecznej, wylqczenie pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiot6w w przedsiqbiorstwa spofeczne

(w wyniku przeksztalcenia podmiotu ekonomii spolecznej w przedsiqbiorstwo spoleczne powstaje

nowe przedsiqbiorstwo spoleczne, stqd w takim wypadku stosuje si€ zapisy dotyczqce tworzenia

nowych przedsiqbiorstw spofecznych) oraz uslug towarzyszecych (w tym wsparcia pomostowego),

polegajqcych na:

a) Podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejqtno6ci potrzebnych do zaloienia, prowadzenia

i rozwijania przedsiebiorstwa spofecznego, w szczeg6lno(ci zwiqzanych ze sferq ekonomicznq

f unkcjonowania przedsiqbiorstwa spolecznego;

b) Dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy

w przedsiqbiorstwie spoiecznym (adekwatnie do potrzeb iroli danej osoby w przedsiQbiorstwie

spotecznym);

c) Pomocy w uzyskaniu stabilnoSci funkcjonowania i przygotowaniu do w pefni samodzielnego

funkcjonowania - dla nowoutworzonych przedsiqbiorstw spofecznych (wsparcie pomostowe opisane

w S 10 niniejszego Regulaminu).

2. W ramach niniejszego dzialania zaklada siq tworzenie miejsc pracy i przedsiqbiorstw spolecznych

w szczeg6lno(ci w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Dziafaniu 1.4 Krajowego programu

Rozwoju Ekonomii Spotecznej przy.iqtego UchwalQ Rady Ministr6w nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 roku,

tj. zr6wnowa2ony rozw6j, solidarnoii pokoleri, polityka rodzinna, turystyka spoleczna, budownictwo

spoteczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju okreSlonych w strategii rozwoju

wojew6dztwa iw regionalnym programie rozwo.iu ekonomii spofecznej.

3. Operator monitoruje status oraz sytuacje przedsiebiorstwa spolecznego (w tym w szczeg6lnoSci

procent wzrostu przychod6w i poziomu oraz trwalo(ci zatrudnienia w przedsiqbiorstwie spolecznym)

zgodnie z celem niniejszego dzialania, niniejszym Regulaminem, Wytycznymi w zakresie realizacji

przedsiqwziqd w obszarze wiqczenia spotecznego izwalczania ub6stwa z wykorzystaniem 6rodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na late 2074'

2O2o oraz Standardami Oirodk6w Wsparcia Ekonomii Spolecznej, stanowiqcymi zalEcznik do Uchwaly

Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 wrzeSnia 2Q74 roku, a przedsiqbiorstwa spoleczne

zobowiqzane sq do wsp6lpracy i udostQpnienia wszelkich z tym zwi4zanych danych.
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5PO56B INFORMOWANIA O PROJEKCIE

Informacje o projekcie udostQpniane bqdE;

a) na stronie internetowej www.darsa.pl,@
b) w Biurze projektu (E 1ust.4),
c) na materiatach promocyjno-informacyjnych

ss
ZASADY OGoINE UBIEGANtA StE O WSPARCIE

1. W ramach rekrutacji preferowane bqdE nastqpujqce osoby igrupy:

1) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepefnosprawnoici oraz

z niepefnosprawno6ciami sprzq2onymi, z niepeinosprawno6ciq intelektualnQ oraz osoby

z zaburzeniami psychicznymi (2 pkt),

2l rodziny zagro2one ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym do6wiadczajqce wielokrotnego

wykluczenia spolecznego (2 pkt),

3) osoby, rodziny lub 5rodowiska zagroione ub6stwem lub wykluczeniem spofecznym w zwiqzku

z rewitalizacjq obszar6w zdegradowanych, o kt6rej mowa w Wytycznych Ministra lnfrastruktury
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (1 pkt),

4l osoby korzystajqce z Programu Operacyjnego Pomoc 2ywno6ciowa na lata 2014-2020 (1 pkt),

5) w dostQpie do wsparcia w zakresie tworzenia mie.jsc pracy w sektorze przedsiebiorst\ /

spolecznych- osoby zagroione ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, kt6re skorzystaly

z projekt6w w ramach Dziatania 11.1 SzOOP RPO WiM 29L4-2020, a kt6rych 6cie2ka reintegracii
wymaga dalszego wsparcia w ramach Dzialania 11.3.1(2 pkt),

6) osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP, jako ill profil (1 pkt).

JednoczeSnie nie zamyka to dostqpu do uzyskania wsparcia oferowanego przez OWES Nidzica
pozostalym osobom, znajdujqcym sie w niekorzystnej sytuacji spoleczno-zawodowej oraz zagroionyctt
wykluczeniem spolecznym.

2. Operator Projektu wybierajqc grupy inicjatywne do wsparcia finansowego bqdzie premiowal

tworzenie mie.isc pracy i przedsiebiorstw spofecznych w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych \^,

Dzialaniu 1.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Spolecznej, tj. zr6wnowaiony rozwoj, solidarnosc
pokole6, polityka rodzinna, turystyka spoleczna, budownictwo spo'leczne, lokalne projekty kulturalne
oraz w kierunkach rozwoju okreslonych w Strategii Rozwoju Wojew6dztwa iw Wojewodzkim Programie

Rozwoju Ekonomii Spolecznej.

3. O przyznanie 6rodkow finansowych mogq ubiegai siq nastqpujEcy uczestnicy projektu:

1) Osoby prawne lub fizyczne, kt6re w ramach projektu zarejestrowaly przedsiebiorstw(,

spoleczne, zloiyly lub skladajq wniosek o zareiestrowanie przedsiebiorstwa spolecznego

w Krajowym Reiestrze SEdowym iw ramach tego przedsiqbiorstwa spofecznego tworzE nowe

miejsca pracy dla os6b, o kt6rych mowa w 51 ust.7, z tym zastrze2eniem,2e umowa o wsparcte

finansowe zostanie zawarta miqdzy Operatorem a nowoutworzonym przedsiqbiorstwem spotecznyfil

(tworzenie mieisc pracy w nowych przedsiebiorstwach spolecznych);
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2\ lstniejace podmioty ekonomii spotecznej, kt5re w ramach projektu utworzq nowe miejsca pracy

dla os6b, o ktdrych mowa w 51 ust.7, wylqcznie pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiotdw
w przedsiqbiorstwa spoieczne, z tym zastrze2eniem, 2e umowa o wsparcie finansowe zostanie
zawarta miqdzy Operatorem a nowym przedsiqbiorstwem spofecznym (tworzenie miejsc pracy w PES

przeksztalcanym w PS);

3) lstniejece przedsi€biorstwa spoleczne, kt6re w ramach projektu utworzA nowe miejsca pracy

dla os6b, o kt6rych mowa w 51 ust. 7 (tworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiebiorstwach

spolecznych).

4. Do Funduszu Przedsiebiorczo5ci Spolecznej mogq aplikowat grupy, kt6re rozpoczqly proces

a nimacyjno-doradczy (w zale2no6ci od zapotrzebowania i charakterystyki Brupy).
Wsparcie finansowe mo2e zostad przyznane po spelnieniu niiej wymienionych warunk6w:

1) zakwalifikowa nia beneficjent6w pomocy do wsparcia finansowego,

2\ zio2enia formularzy zgloszeniowych do Funduszu Przedsiqbiorczo(ci Spolecznej ( zal. Nr 1a, 1b,

1c, 1d, 1e ,1f ),

3) pozytywnego zakoiczenia rozm6w kwalifikacyjnych,

4l otrzymania pozytywnej opinii potwierdzajEcej uczestn'ctwo we wsparciu szkoleniowo-

ooraoczvm.

5) uczestnictwa w bloku szkoleniowym w minimum 80% wymiaru godzin, - co zostanie

potwierdzone podpisami na listach obecno6ci w dziennikach szkolefi. Dopuszcza siq mo2liwosi
skladania wniosk6w o jednorazowq dotacjq inwestycyjnq wraz z zatqcznikami w trakcie trwania
modulu szkoleniowego. Z tym, 2e weryfikacja wymaganych godzin odbywai siq bgdzie po

zakoiczeniu modulu szkoleniowego, jednak przed ogfoszeniem wynik6w Komisji Oceny Wniosk6w.

6) zlozenia w wyznaczonym terminie poprawnie wypelnionego i podpisanego Wniosku
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej sporzqdzonego zgodnie z Zafqcznikiem nr 1.

do niniejszego Regulaminu (Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie
miejsc pracy w nowoutworzonym lub istniejEcym przedsiqbiorstwie spofecznym lub w PE5

przekszta'lcanym w przedsiqbiorstwo spoleczne) w dw6ch oryginalnych egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji cyfrowe.j, wraz z pisemnym o(wiadczeniem osoby, kt6ra zostanie
zarrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiQbiorstwie spolecznym,
potwierdzajqcym spelnienie przeslanek, o kt6rych mowa w rozdziale 3 pkt. 20 Wytycznych w zakresie

realizacji przedsiqwziqi w obszarze wlqczenia spolecznego izwalczania ub6stwa z wykorzystaniem

6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na

lala 201,4-2020, stanowiqcym Zafqcznik nr 6 do Regulaminu.

1j w przypadku istniejEcego przedsiqbiorstwa spolecznego lub podmiotu ekonomii spolecznej

do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - zalqczenie sprawozdania finansowego

za ostatni zamkniqty rok obrotowy lub - w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami nie sporzqdzil inie zatwierdzil sprawozdania - dane finansowe za okres od dnia
powsta nia tego podmiotu;

8) uzyskania pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosk6w (min 60% = 72 punktyl - z tym
zastrze2eniem,2e w kaidej z kategorii oceny (oznaczonych w 511 ust. 10 niniejszego Regulaminu)

Wnioskujqcy musi otrzymac min. 60% punkt6w,

<2
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9) w przypadku nowego przedsiqbiorstwa spolecznego - zareJestrowania przedsiebiorstwa

spofecznego zgodnie z obowiqzujEcymi przepisami prawa z siedzibq na terenie objqtym zasiqgienr

proje ktu,

10) w przypadku istniejqcego przedsiebiorstwa spotecznego lub podmiotu ekonomii spoleczne.l

- posiadania siedziby lub wyodrqbnionej jednostki organizacyinei na terenie objgtym zasiegiem

projektu,

11) uruchomienia dziafalno6ci niewykluczonej ze wsparcia w ramach niniejszego projektu,

12) zadeklarowania zatrudnienia os6b, o kt6rych mowa w 51 ust. 7, na kt6re zostanie przyznane

wsparcre,

13) uzyskaniu pozytywnej pisemnej decyzji Operatora o udzieleniu bezzwrotnego wsparcla

finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejEcych przedsiebiorstwach

spotecznych bEd2 w podmiotach ekonomii spotecznej, pod warunkiem przeksztalcenia tych

podmiot6w w przedsiebiorstwo spoleczne oraz zawarciu Umowy o przyznanie :irodk6w finansowych

na zatrudnienie w przedsiQbiorstwie spolecznym.

5. Z mo2liwo(ci otrzymania dotacji iwsparcia pomostowego wykluczone sq osoby, kt6re:

a) prowadzily dziafalnoSi gospodarczq/zawiesily dziafalno(i gospodarczq lub byly czionkient

sp6fdzielni socjalnej w okresie 12 miesiqcy przed dniem podpisania deklaracji;

b) korzystajE lub korzystaty z innych 5rodk6w publicznych na zafo2enie lub przystqpienie

do sp6fdzielni soc.jalnei w tym zwlaszcza ze (rodk6w Funduszu Pracy, PFRON oraz 6rodk6w

oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z zalo2eniem i/lub przystqpieniem

do projektu;

c) w ciqgu ostatnich 2lat byfy zatrudnione (umowa o pracq, umowa zlecenie, umowa o dzieio

lub inne) u Operatora projektu;

d) pozostajq w zwiqzku maf2eiskim lub w faktycznym po2yciu albo w stosunku pokrewienstwa

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie6stwa lub powinowactwa w linii bocznei do drugiego

stopnia oraz osoby zwiqzane z tytulu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami Operatora

lub Partnera uczestniczqcymi w procesie rekrutacji ioceny biznesplan6w;

e) sq poniZej 1"5 roku 2ycia lub sa powy2ej 64 roku 2ycia;

f) byfy karane za przestqpstwa skarbowe oraz osoby, kt6re nie korzystajE w peini z praw publicznych

lub nie posiadajq pelnej zdolno5ci do czynnoGci prawnych;

g) po dniu podpisania i zloZenia deklaracji oraz zakres6w danych osobowych zmienia status na

rynKu pracy;

h) widniejq w ewidencji Krajowego Rejestru Dlug6w, przy czym wyiatek stanowi uregulowana

sytuacja finansowa potwierdzajEca, 2e zadluienie jest splacone lub regularnie splacan€,

udokumentowana odpowiednimi zaSwiadczenianti, o5wiadczeniami, ugodami itp'

ilposiadaja zadfu2enie w zakfadzie Ubezpieczef 5polecznych lub Urzqdzie Skarbowym;

jlsa zarejestrowane, jako osoby bezrobotne w okresie poni2ej 1 miesiaca od dnia zto2enia wniosku r'

przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyj nej.

k) byty zatrudnione u BP w okresie 6 miesiqcy przed dniem zlo2enia wniosku w ramach umowy

o pracQ lub umowy cywilno-prawnej z wynagrodzeniem odpowiadajqcym minimalnemu

wynagrodzeniu za pracq obowiqzujqcemu w roku iwiadczenia pracy'
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zAsADy ocOtNE UDztELENtA DorAat tNWEsrycyJNEJ

1. Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy dla os6b wskazanych w S 1 ust. 7

w przedsiqbiorstwie spoiecznym stanowi szesciokrotnoSi przecigtnego wynagrodzenia w rozumieniu

art.2 ust.1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.

Dz.U. z 201,6 poz. 645 z poin. zm.l . Ostateczna wysoko5i dotacji uzaleiniona jest od rzeczywi(cie
poniesionych wydatk6w uznanych przez Operatora za kwalifikowalne.

2. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu (przedsiqbiorstwa spolecznego lub podmiotu

ekonomii spotecznej pod warunkiem przeksztaicenia w przedsiqbiorstwo spoleczne) w ramach jednego

z typ6w wsparcia wskazanych w 5 3 ust. 1w czasie trwania projektu nie mo2e przekraczat

trzydziestokrotnosci przeciqtnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy.

3. Operator przewiduje w ramach projektu nastQpujqcq maksymalnq alokacjq 6rodk6w na dotacje

inwestycyj ne:

1) zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiqbiorstwach spolecznych

57 x 24 000 zl = 1 368 000 zl.

57 miejsc pracy, tj.

2l zatrudnienie w istniejqcych przedsiQbiorstwach spotecznych - 22 miejsca pracy, tj.

22 x 24 OOO zf = 528 000 zl

4. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przeznaczona jest na sfinansowanie wydatk6w niezbqdnych

do rozpoczqcia lub prowadzenia dzialalno(ci w ramach przedsiqbiorstwa spolecznego, a w szczeg6lnoSci

na finasowanie;

1) Skfadnik6w majEtku trwaiego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowoSci

(Dz. U. z 2016, poz. 1047), ujQtych w Ewidencji Srodk6w Trwalych i Wartoici Niematerialnych

i Prawnych, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia.

Zakup u2ywanych 5rodk6w trwalych jest mo2liwy pod warunkiem, ie Beneficjent Pomocy przedstawi

oSwiadczenie, 2e:

a) Srodek trwaly posiada wla5ciwo6ci techniczne niezbqdne do realizacji przedsiqwziecia objetego

dofinansowaniem oraz spelnia obowiqzujqce normy i standardy,

b) Cena irodka trwalego nie przekracza warto(ci rynkowej, okreSlonej na dzief zakupu ijest ni2sza

od ceny nowego 6rodka trwatego,

c) W okresie 7 lat (poprzedzajEcych zakupienie przez Beneficjenta Pomocy) irodek trwaly nie zostat

zakupiony z wykorzystaniem (rodk6w publicznych krajowych lub pochodzacych z funduszy Unii

Europejskiej; ogwiadczenie to musi byi podpisane przez zbywcq/sprzedajqcego.

Nie jest mo2liwe sfinansowanie z dotacji zakupu uiywanego Srodka trwafego o warto5ci do

1 000 z/szt. - bez odrebnej pisemnej zgody operatora.

2) Wyposazenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzqt AGD i RTV) wraz z kosztami

dostawy/transportu, instalacji iuruchomienia. Wyposa2enie powinno zostai wpisane do ewidencji

wyposa2enia prowadzonej przez Beneficjenta Pomocy.

Nie jest moiliwe sfinansowanie z dotacji zakupu uiywanego wyposaienia o wartoici do 1000 zfszt. -
bez odrqbnej pisemnej zgody Operatora.
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3) Koszt6w prac remontowych, budowlanych, dostosowawczych, pod warunkiem, 2e pozostanE

w bezpodrednim zwiqzku z celami i realizacjq przedsiqwziqcia objqtego dofinansowa niem. Zakup rob6l

budowlanych bqdzie kwalifikowalny na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru

rob6t. Wartosi (rodk6w przeznaczonych na finansowanie z dotacji w tej kategorii nie mo2e przekroczrlc

10% warto(ci dofinansowania.

Na etapie przystapienia do konkursu o przyznanie dotacii, Wnioskodawca powinien przedstawii

kosztorys wraz ze szczeg6lowym zakresem planowanych prac' Ponadto po uzyskaniu pozytywnej

decyzji Operatora (o przyznaniu dofinansowania), a przed rozpoczqciem prac, naleiy przedstawia

podpisanq umowe uiyczenia, najmu itd., zawierajQc4 odpowiednie zapisy zabezpieczajqce

Beneficjenta Pomocy w zakresie poniesionych koszt6w.

4) Aktyw6w obrotowych - wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, kt6re bqdq podstawE procestl

produkcyjnego lub bqdq mialy podlegat dalszemu obrotowi (np. sprzeda2y). Aktywa obrotowe mog4

stanowii maksvmalnie 20% wartoici dofinansowania.

W szczeg6lnych przypadkach, na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy Operator mo2e wyrazic zgode

na zwiqkszenie limitu;

5) Zakupu wartodci niematerialnych i prawnych;

6) Srodk6w transportu, pod warunkiem, 2e:

a) stanowiq niezbqdny element projektu i bQdq wykorzystywane jedynie do celu okreslonego

w biznesplanie;

b) Nle bQdq stu2yfy wykonywaniu dzialalno6ci gospodarczej w zakresie drogowego transportu

towarow;
c) Koniecznoli poniesienia tego wydatku zostanie szczegdfowo okre5lona w biznesplanie;

dI Kwota przeznaczona na zakup:irodka transportu nie przekroczy 20% warto(ci dofinansowania;

W szczeg6lnych przypadkach, na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy Operator mo2e wyrazic zgodq

na zwigkszenie limitu.

7) Dzialari promocyjnych tj.: zaprojektowanie logo, szyldy, banery, tablice reklamowe, oklejanie

pojazd6w, teczki ofertowe, reklama Swietlna. Srodki przeznaczone na promocjq nie mogQ

przekraczai 10% wartoSci dofinansowania.

5. Wsparcie finansowe w postaci dotacji nie moze slu2yi pokryciu koszt6w bie2qcej dziatalnosci, takich

jak czynsz, ubezpieczenia itp. W przypadku pojawienia siq jakichkolwiek wqtpliwoSci na etapie

konstruowania biznesplanu, nale2y kaidorazowo wystqpowac o opiniq do Operatora projektu.

6. Srodki dotacji inwestycyjnej mogq byi przeznaczone na pokrycie wydatkow inwestycy.jnych,

uznanych przez Operatora za kwalifikowalne zgodnie z zasadami obowiqzujqcych dla realizacii

niniejszego projektu wytycznych, w szczeg6lno(ci:

1) Uznanych za niezbqdne do prowadzenia przedsiqbiorstwa spolecznego,

2l Odpowiedniouzasadnionych,

3) Faktycznieponiesionych,

4) Poniesionych w spos6b efektywny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowa Inodci

wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusztr

Spofecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata 2014-2020,
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5) Poniesionych w okresie realizacji inwestycji, okreslonych w umowie o przyznanie 6rodk6w
finansowych na zalrudnienie w przedsiqbiorstwie spolecznym, jednakze nie wczesniej niz przed

dniem zlo2enia wniosku o dotacjq inwestycyjnq,

6) Okre6lonych UmowE o przyznanie 6rodk6w finansowych na zatrudnienie w przedsiqbiorstwie

spolecznym i ujqtych w Biznesplanie.

7. Wydatki poniesione niezgodnie z ust. 4-6 zostanq uznane za niekwalifikowalne, za6 dotacja w tej
czqsci bqdzie podlegala zwrotowi.

8. Beneficjentowi Pomocy nie wolno nabywai towar6w ani uslug od podmiot6w, z kt6rymi czfonkowie
organu zarzqdzajacego lub wewnqtrznego organu kontroli/nadzoru, lub czionkowie przedsiqbiorstwa

spo'lecznego, lub osoby zatrudnione w tym przedsiqbiorstwie, lub osoby, na zatrudnienie, kt6rych
zostalo przyznane dofinansowanie w ramach niniejszego projektu posiadajA powiqzania organizacyjne
lub osobiste, np. wstqpny, zstqpny, pozostajqcy w stosunku pokrewie6stwa, przysposobienia,
powinowactwa. Wszelkie wydatki powstale na podstawie um6w, faktur, rachunk6w (innych

dokument6w) wystawionych przez w/w zostanq uznane za niekwalifikowalne.

9. Dotacja inwestycy.ina wyplacana jest przedsiebiorstwu spolecznemu na podstawie podpisanej

Umowy no przyznonie wsporcio finansowego nd zotrudnienie w nowoutworzonych/istniejqcych
przedsiQbiorstwoch spolecznych/podmiotoch ekonomii spolecznej wylqcznie pod worunkiem
ich przeksztotcenid w przedsiebiorstwa spoleczne stanowiqcej Zalqcznik nr 5 do Regulaminu.

10. 5rodki finansowe przekazywane sq na rachunek bankowy przedsigbiorstwa spolecznego.

11. Dotacja inwestycyjna przekazywana jest do sp6ldzielni socjalnej na fundusz udzialowy

niepodlegajqcy zwrotowi.

12. Operator monitoruje status i rozw6j przedsiebiorstwa spofecznego na kaidym etapie wsparcia
w projekcie zgodnie z S 3 ust. 3.

13. Kana'lykomunikacji:

1) Beneficjent Pomocy wyznacza lidera grupy odpowiedzialnego za kontaktowanie siq

z Operatorem, do kt6rego kierowana bqdzie r6wniei korespondencja na etapie przyznawania

wsparcia finansowego tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy
korespondencja listowna przekazywana bqdzie na adres przedsiebiorstwa spofecznego.

2) W celu usprawnienia komunikacji, Beneficjent Pomocy w pisemnym o5wiadczeniu mo2e wyrazii
zgodq na przesylanie dokument6w elektronicznie (e-mail), pod warunkiem kaidorazowego przesfania

potwierdzenia otrzymania korespondencji.

57
SZCZEG6TOWE ZASADY UDZIELENIA DOTAOI INWESTYCYJNEJ

1. Uczestnik projektu tj. nowozakladane przedsiebiorstwo spoleczne albo istnie.jqce przedsiqbiorstwo

spo{eczne albo podmiot ekonomii spolecznej przeksztalcany w przedsiqbiorstwo spoleczne, w zwiqzku z

zatrudnieniem os6b, o ktdrych mowa w 5 1 ust. 7, skladajA Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji

inwestycyjnej wraz z Wnioskiem o wsparcie pomostowe, (je6li dotyczy), zgodnie z zasadami
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om6wionymi poniZej, w wyznaczonym przez Operatora terminie, podanym do wiadomosci na stronie

internetowej projektu.

2. Dotacja inwestycyjna przyznawana jest na podstawie oceny Wniosku o przyznanie jednorazowel

dotacji inwestycyjnej dokonywane.i przez KomisjQ Oceny Wnioskow.

3. Do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej nale2y zatqczyc:

1) w przypadku nowoutworzonego przedsigbiorstwa spolecznego - dotYczy os6b fizycznych:

a) potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym (za6wiadczenie wystawiane

przez OWES Nidzica)

b) Biznesplan nowopowstajqcego przedsiqbiorstwa spofecznego (zatqcznik nr Zal, wraz

z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestyc.ii (Zalacznik nr 4), kosztorysem rob6t budowlano

remontowych, (je5li inwestycja tego wymaga);

c) o6wiadczenie (ZalEcznik nr 6) osoby, kt6ra zostanie zatrudniona na nowoutworzonyff)

stanowisku pracy w przedsiqbiorstwie spoiecznym, w szcze96lno6ci potwierdzenie spelnienia

przeslanek, o kt6rych mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych zakresie realizacji przedsiqwziqc \ /

obszarze wlqczenia spoiecznego izwalczania ub6stwa z wykorzystaniem Srodk6w Europejskiegr.r

Funduszu Spotecznego iEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2OL4-2O2Q;

d) Oswiadczenie o kwalifikowalno6ci podatku VAT. (Zafqcznik nr 7);

e) Oswiadczenie osoby fizycznej (Zafqcznik nr 24) planujqcej utworzyi przedsiebiorstwo spoleczne

2l W przypadku nowoutworzonego przedsiebiorstwa spolecznego - dotyczy os6b prawnych:

a) Biznesplan nowopowstajqcego przedsiqbiorstwa spolecznego (Zalqcznik nr 2a), wraz

z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Zafqcznik nr 4), kosztorysem rob6t budowlano

remontowych, (le6li inwestycja tego wymaga);

b) oswiadczenie (Zalqcznik nr 6) osoby, kt6ra zostanie zatrudniona na nowoutworzonym

stanowisku pracy w przedsiqbiorstwie spolecznynr, w szczeg6lno(ci potwierdzenie spetnieni:r

przesfanek, o kt6rych mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsiqwziQt w

obszarze wtqczenia spofecznego izwalczania ub6stwa z wykorzystaniem Srodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego iEuropeiskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2Q2o,

c) OSwiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT (Zalqcznik nr 7);

d) O6wiadczenie osoby prawnej (Zafqcznik nr 25) planujqcej utworzye przedsiQbiorstwo spoleczne;

e) Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym (za(wiadczenie wystawiane

przez OWES Nidzica).

3) W przypadku istnieiacego ptzedsiqbiorstwa spofecznego:

a) Biznesplan istniejqcego/przeksztalcanego przedsiQbiorstwa spolecznego (Zatqcznik nr 2b),41rv7

z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Zatqcznik nr 4), kosztorysem rob6t budowlano-

remontowych, UeSli inwestycja tego wymaga);

b) o6wiadczenie (Zalqcznik nr 6) osoby, kt6ra zostanie zatrudniona na nowoutworzonym

stanowisku pracy w przedsiqbiorstwie spolecznym, w szczeS6lnoSci potwierdzenie spelnaeniir

przeslanek, o kt6rych mowa w rozdziale 3 pkt 20 wytycznych zakresie realizacji przedsiqwziqc

a(siesl
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w obszarze wlqczenia spolecznego izwalczania ub6stwa z wykorzystaniem 6rodk6w Europejskiego

Funduszu Spofecznego iEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2OT4-2O2O;

c) Wypelniony przez przedsiqbiorstwo spoleczne, w kt6rym osoba fizyczna zostanie zatrudniona,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis (zgodnie z zalqcznikiem

do Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 24 paidziernika 2014r. zmieniajacego rozporzqdzenie

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minimis

\Dz.l. t 201"4, poz. 1543), stanowiacym ZaiEcznik nr 8,

d) O(wiadczenie przedsiebiorstwa spolecznego, w kt6rym osoba fizyczna zostanie zatrudniona,

o braku decyzji Komis.li Europejskiej o obowiqzku zwrotu pomocy publicznej, zgodnie z Zalqcznikiem

nr 9,

e) Oiwiadczenie przedsiqbiorstwa spolecznego, w kt6rym osoba fizyczna zostanie zatrudniona,

o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w kt6rym Beneficjent Pomocy przystqpuje do projektu oraz

w poprzedzajqcych go dw6ch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z roinych ir6det

iw r62nych formach, kt6rej warto66 brutto lqcznie z pomocE, o kt6rq sie ubiega, przekracza

r6wnowarto5i w zlotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzEcego dziatalno6i

"w sektorze transportu drogowego - rownowarto(i w ztotych kwoty 100 000 euro, obliczonych

wg Sredniego kursu NBP obowiqzujacego w dniu udzielenia pomocy (zatacznik nr 10) lub

f)O6wiadczenie przedsiqbiorstwa spolecznego, w kt6rym osoba fizyczna zostanie zatrudniona

o wysoko6ci otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w kt6rym Beneficjent Pomocy

przystqpuje do projektu oraz w poprzedzajqcych go dw6ch Iatach kalendarzowych wraz

z za(wiadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielajAce pomocy

(Zalqcznik nr 11.),

g) oSwiadczenie o kwalifikowalno6ci podatku VAT (Zalqcznik nr 7),

h) Sprawozdanie finansowe za ostatni zamkniqty rok obrotowya.

4)' W przypadku podmiotu ekonomii spolecznej przeksztalcanego w przedsiebiorstwo spoleczne:

a) Biznesplan istniejqcego/p rzeksztaica nego przedsiqbiorstwa spolecznego (Zalqcznik nr 2b), wraz

z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (ZatEcznik nr 4), kosztorysem rob6t budowlano-

remontowych, (jeili inwestycja tego wymaga),

b) OSwiadczenie (Zalqcznik nr 6) osoby, kt6ra zostanie zatrudniona, w szczeg6lnosci potwierdzenie

spelnienia przeslanek, o kt6rych mowa w rozdziale 3 pkt 20 wytycznych w zakresie realizacii

przedsiqwziQc w obszarze wiqczenia spolecznego izwalczania ub6stwa z wykorzystaniem 6rodk6w

Europejskiego Funduszu Spolecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata

201,4 2020,

c) Wypefniony przez przedsiqbiorstwo spoleczne, w kt6rym osoba fizyczna zostanie zatrudniona,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis (zgodnie z zalqcznikiem

do Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 24 paZdziernika 2014r. zmieniajacego rozporzqdzenie

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siQ o pomoc de minimis

(Dz.U. 7 2014, poz. 1543), stanowiEcym Zalqcznik nr 8,

d) O5wiadczenie przedsiebiorstwa spolecznego, w ktdrym osoba fizyczna zostanie zatrudniona,

o braku decyzji Komisji Europejskiei o obowiqzku zwrotu pomocy publicznej, zgodnie z Zalqcznikiem

nr 9,
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e) OSwiadczenie podmiotu ekonomii spotecznej przeksztalcanego w przedslqbiorstwo spoleczrre,

o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w kt6rym Beneficjent Pomocy przystqpuje do projektu orirz

w poprzedzajqcych go dw6ch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z r62nych ir6de!
i w r6inych formach, kt6rej warto6i brutto fqcznie z pomoca, o kt6ra siq ubiega, przekracza

r6wnowartoSi w zfotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzqcego dziatalnoii
w sektorze transportu drogowego - r6wnowarto5t w zlotych kwoty 100 000 euro, obliczonycfr

wg:iredniego kursu NBP obowiqzujEcego w dniu udzielenia pomocy (Zatqcznik nr 10),

f)o6wiadczenie podmiotu ekonomii spolecznej przeksztafcanego w przedsiqbiorstwo spofeczne,

w kt6rym osoba fizyczna zostanie zatrudniona o wysoko5ci otrzymanej pomocy de minimis w rol<u

kalendarzowym, w kt6rym Beneficjent Pomocy przystqpuje do projektu oraz w poprzedzajqcych gcr

dw6ch latach kalendarzowych wraz z za6wiadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez

podmioty udzielajqce pomocy (Zalqcznik nr L1),

g) O:iwiadczenie o kwa lifikowalno:ici podatku VAT (Zalacznik nr 7)

h) O5wiadczenie podmiotu ekonomii spolecznej przeksztatcanego w przedsiqbiorstwo spoleczne

(Zalqcznik nr 26)

4. W przypadku nowopowstalego przedsiqbiorstwa spolecznego Beneficjent jest zobowiqzany

dostarczyi do biura Operatora potwierdzonE ,,za zgodnoSi z oryginalem" kopiq wniosl<,.r

o zarejestrowanie (lub o zmianq wpisu) wraz ? potwierdzeniem zlo2enia w Krajowym Rejestrze

Sqdowym.

5. Po zarejestrowaniu w KRS nowopowstale przedsiqbiorstwo spoteczne niezwlocznie przedktada

nastqpujqce dokumenty:

1) Dokument potwierdzaiEcy rejestracjq podmiotu w rejestrze przedsiqbiorc6w KRS (elektroniczny

wydruk odpisu aktualnego z KRS),

7l Kopie aktualnego dokumentu po(wiadczajqcego zgloszenie w ZUS pracownik6w, na kt6rych
przyznawane jest wsparcie finansowe,

3) Statut i inne dokumenty, kt6re okre6lajq i potwierdzajq status przedsiebiorstwa spotecznego

zgodnie z I2 pkt. 15 oraz obowiqzek dzialania w ramach przedsiqbiorstwa spolecznego w zakresie

okre6lonym w biznesplanie,

4l OSwiadczenie o rachunku bankowym nowopowstafego przedsiqbiorstwa spotecznego \ZalEcznik
nr 12), a w przypadku istniejqcego podmiotu - o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizar;ji

inwestycji w ramach wsparcia w projekcie.

6. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia istniejAce przedsiqbiorstwo spoleczn€--

niezwlocznie przedkfada dokumenty wskazane w ust. 5 wraz z aktualnym za5wiadczeniem.

58
DOTACJA INWESTYCYJNA - ZASADY I WARUNKI WYPTATY

1. Dotacja inwestycyjna wyplacona jest Beneficjentowi Pomocy w transzach:

1) | transza w maksymalnej wysokoSci 70% kwoty dotacji, wyplacana w terminie 14 dni

od podpisania Umowy i wniesienia jej zabezpieczenia, pod warunkiem dostqpnosci 5rodkow

na rachunku Ooeratora:
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2) ll transza w maksymalnej wysokosci 30% kwoty dotacji, wyptacana po rozliczeniu minimum 9o%

otrzymanej I transzy i zatwierdzeniu rozliczenia w terminie 14 dni, pod warunkiem dostqpnosci

Srod kdw na rachunku Operatora;

2. Prawidlowo(6 realizacji inwestycji i jej rozliczenia, badana jest podczas kontroli w miejscu

prowadzenia dziafalnosci gospodarczej ptzez Beneficjenta Pomocy.

3. Operator kontroluje prawidtowoii wykonania Umowy, w okresie, co najmniej 12 miesiqcy od dnia

podpisania umowy lub utworzenia stanowiska pracy (tj. zawarcia umowy z osobq, na zatrudnienie,

ktorej zostalo przyznane dofinansowanie), o ile ten termin jest p6iniejszy ni2 termin przyznania dotacji,

w tym poprzez weryfikacjq spelnienia warunk6w, o kt6rych mowa Umowie,

w szczeg6lno:ici:

1) Fakt prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez przedsiqbiorstwo spoleczne i zatrudnienia

okre(lonych w Umowie os6b przez minimum 12 miesiecy;

2l Wykorzystanie przez przedsiqbiorstwo spoleczne zakupionych towar6w i uslug zgodnie

z charakterem prowadzone.l dzialalnoici, w tym zatwierdzonym Biznesplanem. W szczeg6lnosci

przedsiqbiorstwo spoteczne powinno posiadai sprzqt i wyposa2enie zakupione z otrzymanych
(rodk6w i wykazanych w Rozliczeniu koszt6w inwestycji wftz z protokolami odbioru, kosztorysami

(przy remontach i pracach budowlanych), certyfikatami, o(wiadczeniami w przypadku zakupu

u2ywanych 5rodk6w trwatych i wyposaZenia. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone

zostanie,2e przedsiqbiorstwo nie posiada towar6w, kt6re wykazafo w rozliczeniu, a kt6re nabylo

w celu zu2ycia w ramach prowadzonej dzialalnoici gospodarczej (np. materiaty zuzywane w celu

Swiadczenia uslug) lub w celu dalszej sprzeda2y, przedsiqbiorstwo powinno wykazai przychod

z tytutu 6wiadczonych ustug lub sprzeda2y towar6w lub w inny spos6b uzasadnii fakt nieposiadania

zakuoionvch towarow.

4. Postqpowanie w przypadku zmian w Biznesplanie:

1) Beneficjent Pomocy moie wystApii do Operatora z pisemnym wnioskiem (tak2e przeslanym

drogE elektronicznq) o zmianq Biznesplanu iharmonogramu, w szczeg6lno5ci w zakresie zestawienia

towar6w lub uslug przewidywanych do zakupienia, ich parametr6w technicznych lub jako6ciowych

oraz wartoici jednostkowych.

2) Operator najp62niej w ciqgu 1"4 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku Beneficjenta
pomocy informuje pisemnie o decyzji dotyczqcej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych

zmlan.

3) Je2eli przesuniQcia w ramach Biznesplanu i harmonogramu rzeczowo- finansowego wynoszq

mniej niz 10% wartoici Srodk6w alokowanych na poszczeg6lne pozycje to Beneficjent Pomocy nie ma

obowlqzku uzyskania pisemnej zgody Operatora, a jedynie poinformowania Operatora w terminie 30

dni od dnia dokonania zmiany.

4) W przypadku przesuniqcia, w ramach Biznesplanu i harmonogramu rzeczowo- finansowego

powyiel 1O/o warto6ci Srodk6w alokowanych na danq pozyc.je, z kt6re.i przesuwane sq Srodki, jak i

do pozycji, na kt6rE sE przesuwane 5rodki, w stosunku do zatwierdzonego Biznesplanu i

harmonogramu rzeczowo- finansowego niezbqdna jest zgoda Operatora

5) W przypadku wvstEpienia oszczqdno(ci w harmonogramie- rzeczowo -finansowym mogE one

byi przeznaczone przez Beneficjenta Pomocy na wydatki zgodne z warunkami przeznaczenia dotacji

wytqcznie za pisemnE zgoda Operatora
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5. Beneficient Pomocy bedzie zobowiEzany do zwrotu przyznanych (rodk6w wraz z odsetkaml

naliczonymi zgodnie z art. 207 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.u. z 2013 poz. 885 z p6ln. zm.)

od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Operatora lub wfasciwegc

organu kontrolnego, je2eli:

1) Otrzymane 6rodki zostanq wykorzystane niezgodnie z Biznesplanem, w szczeg6lno(ci, gdy

zakupiono towary lub ustugi, kt6re nie zostaty ujqte w zestawieniu towar6w lub uslug przewidzianych

do zakupienia, z zastrze2eniem ust.4,

2l Bqdzie prowadzii dzialalnoSi gospodarczq przez okres kr6tszy ni2 12 miesiqcy od dnia przyznania

dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest p6iniejszy nii termin przyznanid

dotacjl,

3) Zawiesi prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w okresie 12 miesiqcy od dnia przyznania dotacji

lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest p62niejszy ni2 termin przyznania dotacjl,

4) Zfo2y niezgodne z prawdq oiwiadczenia na etapie ubiegania siq o Srodki lub w czasie kontroli,

5) Naruszy inne istotne warunki umowy.

6. Szczeg6lowe zasady i warunki wydatkowania, rozliczania, kontroli, wprowadzania zmiarl

w harmonogramie inwestycji oraz zwrotu Srodk6w okre6la Umowa na przyznanie Srodk6w finansowych

na zatrudnienie w przedsiqbiorstwie spolecznym.

59
DOTACJA INWESTYCYJNA

- ZABEZPIECZENIE PRAWIDLOWEI REAI.IZACJI UMOWY

1. Wsparcie w postaci przyznania 5rodk6w finansowych realizowane jest na podstawie Umowy na

przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istnieiecych
przedsiebiorstwach spolecznych/w podmiotach ekonomii spofecznej wylqcznie po warunkiem ich

przeksztalcenia w przedsiebiorstwa spoleczne (Zatqcznik nr 5).

2. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia Beneficjent Pomocy dokonuje rejestracji

podmiotu w Krajowym Rejestrze sqdowym i potwierdza status przedsiebiorstwa spolecznego.

3. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, dostarczeniu przez Beneficjenta Pomocy

kompletu zafqcznik6w, o kt6rych mowa w 57 oraz braku zastrze2ed ze strony Operatora do w/w

zalqcznik6w Operator podpisuje z przedsiqbiorstwem spolecznym Umowe na przyznanie wsparcia

finansowego na zatrudnienie w nowoutworzonych/istniejqcych przedsiqbiorstwach spolecznych/

w podmiotach ekonomii spolecznej wyfqcznie po warunkiem ich pr2eksztafcenia w przedsiebiorstwa

spofeczne. W przypadku podpisania ww. umowy przedsiqbiorstwo spoleczne zobowiazane jest do

wniesienia zabezpieczenia w formie Weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslowq (Zalqczniki nr 16

i r7l.

4. W przypadku weksla in blanco i deklaracji wekslowej, Beneficjent Pomocy dokumenty podpisuje

osobiScie w obecno(ci przedstawicieli Operatora lub podpisy na tych dokumentach powinny byc

poSwiadczone notarialnie. Postanowienia te stosuje siQ odpowiednio do porqczycieli wekslowych
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5. Niezaleznie od obligatoryjnego zabezpieczenia okre5lonego w ust.4 przedsiQbiorstwo spofeczne

musi wniesf dodatkowo, co najmniej 2 z wymienionych ponizej zabezpieczen prawidlowej realizacji

Umowy na przyznanie Srodk6w finansowych na zatrudnienie w przedsiqbiorstwie spolecznym:

1) Porqczenie wekslowe wniesione przez:

a) osoby prawne, sp6lki prawa handlowego nieposiadajqce osobowo5ci prawnej - sytuacja

finansowa badana jest na podstawie dokument6w finansowych, z zastrze2eniem lit. b,c.

b) .iednostki samorzEdu terytorialnego - sytuacja finansowa nie podlega ocenie,

c) JednostkqprowadzEcqFunduszPorqczeniowy,

d) Osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stale ir6dfo dochod6w. Wiarygodno5i

porqczyciela jest oceniana na podstawie jego sytuacji majqtkowo-fina nsowej. W przypadku, gdy

porqczyciel/e posiada.iA wsp6lnotq majqtkowq ze wsp6fmal2onkiem - weksel in blanco i deklaracia

wekslowa muszq byi podpisane r6wnieZ przez mal2onka, jako porqczyciela wekslowego.

2\ Przeniesienie wlasno6ci rzeczy ruchomej (przewlaszczenie) na zabezpieczenie;

3) Przelew (cesja) wierzytelno6ci na zabezpieczenie;

4) Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia skladnik6w maiqtku;

5) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;

6) Zastaw na orawach i rzeczach;

7) Hipoteka na:

a) Prawiewlasno6cinieruchomo5ci,

b) Prawiewsp6twlasnoSci nieruchomoici,

c) Prawie uzytkowaniawieczystegonieruchomosci,

d) Sp6ldzielczym wlasno5ciowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu uzytkowego lub domu albo

domu jednorodzinnego w sp6ldzielni mieszkaniowej;

e) Prawie odrebnej wlasnosci lokalu;

8) Blokada rachunku bankowego;

9) Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu siq egzekucji.

6. Wyb6r formy zabezpieczenia umowy dokonywany jest indywidualnie dla kazdej z zawieranych um6w

Wsp6lnie przez Beneficjenta Pomocy i Operatora.

1.

r.)

Ll
3l

910
ZASADY UDZIETANIA FINANsOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wsparcie Pomostowe ma na celu ulatwienie przedsiqbiorstwu spolecznemu pokrycie niezbqdnych

optat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia dziatalno6ci niezale2nie od poziomu

przychod6w w postaci:

kosztv ZUS, podatk6w od wynagrodzefi, innych pochodnych od wynagrodze6 pracownik6w;

wynagrodzenie Beneficjent6w Pomocylll
ubezpieczenie majEtkowe zakupow Srodk6w trwalych i wyposazenia z dotacji o wartosci
jed nostkowej powy2ej 1000,0021121;

l1l Kwalifikowalne jedynie w ramach podstawowego wsparcia pomostowego
I Obowra/kowF dla wslyslkich podmrotow
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4\ koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeri bezpo5rednio

zwiQzanych z prowadzonq dziafalno(cia gospodarczA);

5) koszty eksploatac.ji pomieszczef (w tym m.in. oplaty za energiq elektrycznq, cieplnq, gazowq

i wodq);

6) koszty uslug pocztowych,

7l koszty ustug ksiqgowych;

8) koszty uslug prawnych;

9) koszty Internetu;

1"0) koszty materiat6w biurowych;

1 l.) koszty dziala ri informacyjno-promocyjnych;

12) zakup wyposa2enia {niezbqdnego do prowadzonej dzialalno6ci) lub warto6ci niematerialnych

i prawnych - ka2dorazowo dokonywany na podstawie odrqbnej zgody Operatora.

2. Informacja o terminie skladania wniosk6w o wsparcie pomostowe (podstawowe i przedtu2one)

zostanie podana na stronie internetowej projektu u^Vl4l!Lr5a,gl.

3. Wsparcie pomostowe (podstawowe i przedluzone) przyznawane jest na pisemny wniosek BP

skladany do Operatora.

4. Operator dokonuje oceny formalnej w ciagu 3 dni roboczych od daty wplywu wnioskr-r

i merytorycznej zlo2onych dokument6w w ciqgu 7 dni roboczych od daty wplywu wniosku.

5. W przypadku stwierdzenia uchybief podczas oceny formalnej wniosku, Operator powiadamia BP

o konieczno5ci uzupelnienia brak6w formalnych (brak podpisu, niewypefnione pola w formularzu, brak.

co najmniej jednej strony we wniosku, brak kt6regoi z wymaganych zalEcznik6w). Informacje na temai
brak6w formalnych do uzupelnienia zostanE przekazane BP za pofrednictwem poczty elektronicznel
(uczestnik zobowiqzany jest do przesiania potwierdzenia odczytania e-maila), a w przypadku, gdv

uczestnik nie dysponuje adresem e-mail, zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Beneficjent Pomocy ma mo2liwo5i jednorazowego uzupefnienia zioionego wniosku w terminie 3

dni roboczych liczonych od dnia przeslania potwierdzenia odczytania wiadomo5ci e-mail bqdl odbioru
pisma. Wnioski nieuzupelnione w niniejszym terminie nie zostanq dopuszczone do oceny merytorycznej.

7. Wnioski poprawne pod wzglqdem formalnym Operator przekazuje do oceny merytorycznel.

Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez Komisjq Oceny Wniosk6w, obradujqcq w siedzibie

Ooeratora.

8. Operator ka2dorazowo ma obowiqzek poinformowania BP o wyniku oceny merytorycznej
zto2onego przez niego wniosku o przyznanie podstawowego/przedtuionego wsparcia pomostowego

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakodczenia obrad KOW.

9. Z Beneficjentami Pomocy, kt6rym przyznano podstawowe/przedlu2one wsparcie pomostovve

zostaje zawarta umowa na otrzymanie podstawowego/aneks w przypadku przyznania przedluionego

wsparcta pomostowego.

10. Przed wyplatQ I transzy wsparcia pomostowego Beneficjent Pomocy zobowiEzany jest

udokumentowai powstanie obowiqzku oplacania skiadek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne

i Fundusz Pracy dot. os6b na zatrudnienie, kt6rych zostalo przyznane wsparcie.

I
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11. Rozliczenie przekazanych Beneficjentowi Pomocy 6rodk6w odbywa siq na podstawie poni2szvch
dokument6w:

1) Zestawienie wydatk6w wsparcia pomostowego zgodnie z katalogiem rodzaj6w wydatk6w wraz
z oiwiadczeniem o kwalifikowalnogci wydatk6w (Zalqcznik nr 21),
2) Oswiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samvch kosztow
(np. Fundusz Pracy, PFRON) - lZalqcznik nr Z2l,

3) Potwierdzenie opfacenia skladek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne oraz zaliczki na
podatek dochodowy od zatrudnionych os6b, na kt6re zostalo udzielone wsparcie oraz Deklaracje ZUS

DRA, RcA skladanych do operatora po otrzymaniu ka2dej z transz wsparcia do 20-go kaidego
miesiqca oraz do 25 dni po otrzymaniu ostatniej transzy wsparcia pomostowego podstawowego.

12. wyp'lata kolejnych transz wsparcia pomostowego nastepuje pod warunkiem prawidlowego
rozliczenia otrzymanych wczeriniej transz, zgodnie z ust. 10 i j"1.

13. W przypadku wnioskowania o przedluione wsparcie pomostowe decyzja o jego pozytywnym
rozpatrzeniu bqdzie uzale2niona m.in. od prawidtowego rozliczenia otrzymanego wsparcra
pomostowego podstawowego oraz pozytywnych wynik6w kontroli w miejscu dziaialnoici
przedsiqbiorstwa spolecznego.

14. Prawidlowo6i wydatkowania 6rodk6w oraz zgodno6i wydatk6w z katalogiem okre6lonym w ust. 1

niniejszego paragrafu mo2e podlegai kontroli w miejscu dziafalnoSci przedsiebiorstwa spolecznego lub
na wezwanie Operatora - w siedzibie Operatora. Kontroli moie podlegad dzialalno6i przedsiqbiorstwa
oraz wymienione poni2ej dokumenty:

1) deklaracjeubezpieczeniowe,

2l faktury lub inne dokumenty ksiqgowe o r6wnowa2nej warto(ci dowodowej;
3) dokumenty potwierdzajqce wykonanie uslug,
4l kopie wyciqgdw bankowych z rachunku Beneficjenta pomocy lub przelew6w banrowycn
potwierdzajqcych dokonanie pfatnoSci,

5) w przypadku platnosci got6wkq - potwierdzenie otrzymania got6wki przez sprzedaiacego u.
kopie raportu kasowego wraz z potwierdzeniem otrzymania got6wki przez sprzedaiqcego (Kp lub
zapis na fakturze/rachunku:,,zaplacono got6wkq,,),

6) dokumenty potwierdzajqce przychody z dzialalno6ci gospodarczej zwiqzanej z przedmrotowym
wsparciem.

15. szczegdfowe zasady i warunki wydatkowania wsparcia pomostowego okresla Umowa
na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Zalqcznik nr 19).

16. w przypadku udzielenia przedluionego wsparcia pomostowego, zasady niniejszego paragrafu
stosuje siq odpowiednio. Wyjqtkiem jest przedlo2enie do Wniosku o przyznanie przedfu2onego wsparcia
pomostowego {Zalqcznik nr 20) Opinii Opiekuna biznesowego dotyczEca przedsiqbiorstwa spolecznego
ubiegajqcego sig o przedfuione wsparcie pomostowe (Zalqcznik nr 3).

17. Przedlu2one wsparcie pomostowe przyznawane jest w uzasadnionych przypadkach. przyznawanie
wsparcia odbywa siq na podstawie konkursu zamknietego, gdzie ostatecznego wyboru podmiot6w
dokonuje l(OW, w skfad, kt6rej dodatkowo wchodzi opiekun biznesowy przedsiebiorstwa.
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PRocEDURA ocEtrtY wlttosxrlw o wsPARclE FlNANsowE

NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY

1. W ciEgu 14 dni kalendarzowych od daty zakoriczei'tia naboru wniosk<iw o przyznanie jednorazowej

dotacji inwestycyjnej na utworzenie mie.isc pracy w nowoutworzonym lub istniejEcym przedsiqbiorstwre

spolecznym lub PEs przeksztatcanym w przedsiqbiorstwo spoleczne (zwanym dalei wnioskiem\ operatcr

dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zlo2onych dokument6w.

2. Wnioskodawca ma .iednokrotnq mo2liwo(i uzupelnienia brak6w/poprawy blgd6w przed

przekazaniem Wniosku do oceny meMorycznej dokonywanej przez KOW'

3. W przypadku stwierdzenia podczas oceny formalne.i Wniosku brak6wlblqd6w oczywistych (brak

podpisu, niewypelnione pola w formularzu, brak, co najmniej jednej strony we wniosku, brak ktorego"

z wymaganych zalqcznik6w), Operator powiadamia Wnioskodawcq o konieczno:lci ich

uzupelnienia/poprawy (w terminie do 3 dni roboczych). Informacje na temat brak6w formalnych do

uzupelnienia zostanq przekazane uczestnikowi telefonicznie lub za po(rednictwem poczty elektronicznej

(uczestnik zobowiqzany iest do potwierdzenia odczytania e-maila), a w przypadku, gdy uczestnik nie

dysponuje adresem e-mail, zostanie powiadomiony pisemnae.

4. Wnioski nieuzupefnione w terminie lub niekompletne nie zostana przekazane do oceny

merytorycznej. operator ma ka2dorazowo obowiqzek pisemnego poinformowania uczestnika o wyniku

oceny formalnej i merytorycznej zlo2onego przez niego wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od

dnia zakodczenia oceny formalnej i merytorycznej danego Wniosku'

5. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez powofanq przez operatora KOW obraduj4cq

w siedzibie Operatora zgodnie z podiqtq UchwaiE.

6. Komisja sklada sie z minimum 4 os6b, tj.: Przewodniczqcego KOW, 2 czlonk6w oceniajqcych

wybranych w ramach zapytania ofertowego oraz protokolanta W sklad KOW mogq byc powolani

pracownicy operatora lub inne osoby wskazane przez Operatora zgodnie z podjetE UchwalE'

7. W posiedzeniu Kow fakultatywnie moie brai r6wniei udziat przedstawiciel Regionalnego osrodkir

polityki spolecznej/lnstwucji Po6redniczqcej, w celu zapewnienia obiektywnej irzetelnej procedurv

ocenVwniosk6w.Wystqpujeonwro|iobserwatorazprawemreagowaniaiewentualnejinter\xencii
w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku'

8. KOW pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Operatora we wnrosl(Ll

projektowym.Projektodawcamaobowiqzekpowiadomi6RegionaInyosrodekPoIitykiSpo|ecznejUrzqdt-t

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Warminsko-MazurskieSo w olsztynie o planowanym termrnre

posiedzenia KOW, na co najmniej 5 dni roboczych przed jei zwofaniem

9. Czlonkowie KOW oraz obserwator nie mogq by6 zwiqzani z BP stosunkiem osobistym (zwiqzkiem

mal2eriskim, stosunkiem pokrewieistwa i powinowactwa i/lub zwiqzkiem z tytulu przysposobienia'

opieki lub kurateli) lub sluibowym, takiego rodzaju, kt6ry m6gtby wywolai wEtpliwosci, cu

dobezstronnosciprzeprowadzonychczynno6ci.Cz|onkowieKoWorazobserwatorzobowiqzanisq
do podpisania Deklorocii bezstronnolci i poufno'ci'
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10. Ocena biznesplanu obejmowai bqdzie w szczeg6lno6ci nastQpujEce elementy wraz z przyznaniem

im punktacji oraz uzasadnieniem oceny (minimum 3 zdania w ramach ka2dej z czesci oceny)

11. W przypadku rozbie2nosci pomiqdzy ocenami czlonkdw KOW, siqgajqcych, co najmniej 30%
punktow, {przy czym ocena przyna.imniej jednego z nich musi wynosii minimum 60% punkt6w}
P.zewodniczAcyfzastepca Przewodniczqcego KOW wskazuje dodatkowo trzeciego cztonka, kt6ry
poddaje wniosek ocenie. W takim przypadku ocena trzyosobowej KOW iest ostateczna i wiqiqca.

l.p. Kryterium

lnformacie o Wnioskodawcy
3

2

1. Przydotnoit wyksztotcenia, odbytych kurs6w i szkolei oroz doewiadczenie zowodowe czlonk6w qrupy 1 0,5
2. Umiejqtnoici czlonk6w grupy wymogone do prowidlowej reqlizocji projektu 1,5 I
3. Stan przygotowah do podjecid dzialalnoSci w formie przedsiebiorstwo spolecznego o,5 0,5
tl Skr6cony opis proiektu 6
1. Sp6jny, josny i przejrzysty pow6d reolizocji przedsiewziecio 6

l Proiekt przedsiQwziecia 40 24
1. WloSciwe uzasodnienie zaplonowonych dziabrt i kierujqcych nim motywow 3 l
2. Dostosowqnie ofert wnioskodowcy do potrzeb i oczekiwah klient6w. Przewidzenie ewentudlnej

sezonowoaci i zopobiegdniu jej skutkom, Wyb6r odpowiednieqo sposobu reklomy i sprzedozy
6

i. Wlolciwo dioqnozo grupy iliczby klient6w, ktorych wnioskodowco ma zamiot pozyskdc 5 3
4. Dokononie wlaaciwej onalizy konkurencji przez Wnioskodowcq 6
5. Okreilenie wloiciwej wysokoici cen w swojej ofercie oraz wielkoit planowanej sprzedaiy i

przychodow 6

6.

7.

wloSciwe rozumienie procesu produkcji/ dostqrczonio oJerowanych produktdw/uslug, wskazdnie
qspekt6w procesu, kt6ry w nojwiekszym stopniu wplynql, no jokoii produktiw/ustug, wskqzonie w
procesie roli ifunkcji kondydat6w planowanych do zotrudnienio

6

Wskozonie zdolnoCci identyfikacji czynnik6w niekorzystnych isprzyjajqcych inicjotywie, sp6jnie z
analiza rvnku

3

8. Wieloworiqntowoi. projektu przedsiewziecid istworzenie moiliwoSci rozszerzenio dzialalno4ci lub
zmiony jei profilu 3

L

IV Plan Inwestycyiny 29 17
1. Zqkres rzeczowy inwestycji znojduje wloiciwe uzosqdnienie w kontekScie cel6w reolizowqnego

przedsiqwziecio 10
6

2. Wiedzo wnioskodawcy nt dostepnoaci nd rynku ptodukt6w i usluq potrzebnych do reqlizacji
przedsiewziecio 9

5

3. Mo2liwolC zwiekszenia zatrudnienio w wyniku reolizocji przedsiewziecio 70 6
Plan ekonomiczno-finansowy 22 73

L Adekwotnoii przewidywonych wydotk6w i zqodnoit z zoproponowonymi dzioloniami i produktami 4 2
2. RzeczowoSt i rzetelnoSC analizy przychod6w 9
3. Biznesplon wykozuje zdolnoli do zopewnieniq Wnioskoddwcy odpowiedniego zysku i

samofinqnsowonia sig w przyszloici/ trwoloit ekonomiczno-findnsowo
700 60
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12. W 2adnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez czlonka KOW nie moze

przekroczy6 kwoty, o kt6rE ubiega siQ BP.

13. po przeprowadzeniu oceny wszystkich zlo2onych biznesplan6w KOW sporzqdza listQ wnioskow

uszeregowanych w kolejno6ci od najwiqkszej liczby uzyskanych punkt6w iwskazuje wnioski, l<t6re

otrzymaja wsparcie finansowe (wnioski, kt6re otrzymaty, co najmniej 60% punktow ogoiem, zas

w poszczeg6lnych punktach oceny merytoryczne.i uzyskafy przynajmniej 50% punkt6w) w ramach

6rodk6w przewidzianych na dotacje inwestycyjne. Informacja o wynikach oceny merytorycznej

z podaniem m.in. numeru wniosku, liczby punkt6w - tzw.,,lista rankingowa" - zostanie umieszc2ona

na stronie internetowej projektu www.darsa.pl.

14. O przyznaniu dofinansowania decyduje pozycja (liczba punkt6w), jakq dany biznesplan uzyska

na liScie rankingowej (niezbqdnym warunkiem jest spelnienie minimum punktowego) oraz puia

(rodk6w, jakE operator dysponuje na ten cel. w sytuacji, gdy wnioski z listy rankingowej nie wyczerpiE

puli Srodk6w przewidzianych na dotacje, wsparcie finansowe przyznawane jest wniosku.iEcemu z listy

rankingowej do momentu wyczerpania 3rodk6w. W przypadku, gdy kwota 6rodk6w,.iaka pozostala do

wykorzystania w ramach wsparcia finansowego jest mniejsza nii wnioskowana przez kolejnego

uczestnika projektu, wsparcie finansowe przyznawane jest do wysokosci pozostalych 6rodk6w pod

warunkiem, ie uczestnik projektu zobowiE2e siq do zrealizowania biznesplanu w 100%

15. Ka2dy BP, na pisemnq pro6bq mo2e otrzymai kopie Kart oceny merytorycznei wniosku

potwierdzonych za zgodno6i z oryginalem w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma w tej

sDrawte.

912
PROTOK6t Z POSIEDZENIA KOMISII OCENY WNIOSK6W

1. Z przeprowadzonych czynno6ci wymienionych w 5 11 niniejszego Regulaminu sporzqdzany jest

protok6l z posiedzenia KOW, ktory zawiera:

1) Okre(lenie terminu i miejsca posiedzenia,

2) Informacje na temat os6b biorqcych udzial w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych

wniosk6w,

3) Informacjq na temat wniosk6w, dla kt6rych dokonano obniienia wnioskowanej kwotv

dofinansowania,

4) Informacjq na temat wniosk6w, dla kt6rych dopuszczono skorygowanie wniosku,

5) Inne istotne elementy postqpowania oceniajEcego.

2. Do protokolu z oceny dolqcza siq w formie zalqcznik6w:

1) Dokument potwierdzajqcy powotanie przez Operatora KOW w okre6lonym skladzie

2l Listq obecno(ci podpisanq przez czlonk6w KOW,

3) Deklaracje bezstronno(ci podpisane przez wszystkie osoby biorqce udzial w posiedzeniu l(ow,

4\ Upowa2nienie dla Zastqpcy Przewodniczqcego Komisji (w przypadku, gdy PrzewodniczEcv

wyznaczyf Zastepcq),

5) Zestawienie wniosk6w wraz ze wskazaniem czlonk6w KOW, kt6rzy je ocenili' ich ocenami

i ostatecznA ocenQ,

I
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6) Korty oceny merytorycznej wftz z Deklordcjomi bezstronnolci i poufnoici wypelnione
i podpisane przez czlonkow KOW, kt6rzy przeprowadzali ocenQ wnioskdw,

7) Liste biznesplan6w uszeregowanych w kolejno(ci od na.jwiqkszej liczby uzyskanych punkt6w
podpisanq przez Przewodniczqcego/Zastqpce Przewodniczqcego, ze wskazaniem wniosk6w
wylonionych do wsparcia finansowego,

8) lnne istotne dokumenty.

3. Protok6l z posiedzenia KOW wraz ze wszystkimi zalqcznikami oraz wnioskami Beneficjent6w

Pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje Operator.

013
PROCEDURA ODWOTAWCZA

1. Grupa inicjatywna, PS lub PES, niezgadzajqce sie z decyzjE Operatora dotyczqcq odmowy przyznania

dotacji inwestycyjnej lub wsparcia pomostowego podstawowego, ma prawo w terminie 5 dni od daty

otrzymania decyzji do zlo2enia pisemnego odwolania na adres Operatora - decyduje data wpfynigcia

odwolania.

2. Operator rozpatrzy odwolanie i udzieli pisemnej odpowiedzi w ciqgu 5 dni roboczych.

3. Srodek odwolawczy zostanie uznany za prawidlowo zto2ony, gdy bgdzie zawieral:

1) Dane Beneficjenta Pomocy (BP) to2same z danymi wskazanymi we wniosku;

2\ Numer ewidencyjny nadany wnioskodawcy, (je(li dotyczy);

3) Wyczerpujqce uzasadnienie podniesionych zarzut6w odnoinie przeprowadzonej oceny

biznesplanu, ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem BP, ocena zgodnoSci zloionego wniosku

z kryteriami zatwierdzonymi przez Operatora oraz Instytucjq PoSredniczEcQ ll stopnia zostala

przeprowadzona w spos6b nieprawidfowy;

4\ Wlasnorqczne podpisy os6b reprezentu.iacych BP.

4. Wszystkie zarzuty BP powinny zostai ujqte w jednym wniosku. Jezeli - zdaniem BP - ocena zostala

przeprowadzona niezgodnie z wiqcej ni2 jednym kryterium oceny, we wniosku nalezy wskazai wszystkie

kryte ria.

5. Wniosek powinien zawierai precyzyjne wskazanie zarzut6w, a takie nale2y do niego dolqczyi

dokumenty zwiEzane bezpo5rednio ze sprawE (kopia Wniosku o przyznonie jednorazowej dotocji
inwestycyjnej no utworzenie miejsc procy w nowoutworzonym lub istniejqcym przedsiqbiorstwie

spolecznym lub PES przeksztolcanym w przedsiqbiorstwo spoleczne, kopia informacji w przedmiocie

wynik6w oceny Wnioskul, jak r6wniei poirednio inne dokumenty mogqce, zdaniem BP, Swiadczyi

o slusznoici podniesionych we wniosku zarzut6w.

6, Nie podlega rozpatrzeniu wniosek, kt6ry mimo prawidlowego pouczenia zostal wniesiony:

1) Po terminie wskazanym w ust. 1;

2l W spos6b sprzeczny z ust.3.

7. Jeieli Wniosek zoslanie uznany za zasadny, biznesplan wraz z zalqcznikami zostaje przekazany

do powt6rnej oceny, dokonywanej przez czlonk6w KOW niezwiqzanych do tej pory z ocenq biznesplanu,
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kt6rego wniosek dotyczyl. Powt6rna ocena biznespiantr jest ocenq wiq2Ecq i ostatecznq, od ktorei nre

przysfuguje odwofanie.

8. W przypadku niewyczerpania puli 6rodk6w przewidzianych na odwofania dofinansowanie w postaci

jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostanie przyznane kolejnym grupom inicjatywnym, PS, PES

znajdujqcym siq na li(cie rezerwowej (w kolejno(ci uzyskanych punkt6w oraz w zale2no6ci od dostqpnei

kwoty). W przypadku, gdy kwota Srodk6w z procedury odwolawczej, jaka pozostata do wykorzystania

jest mniejsza nii wnioskowana przez kolejnego BP, wsparcie finansowe przyznawane jest do wysokosci

pozostalych (rodk6w.

914

oBowlAzKl, MoNIToRING I KoNTROLA

1. Beneficjenci Pomocy zobowiqzani sE do udzielania Operatorowi niezbqdnych informacji dla celou'

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

2. BP sE zobowiqzani do dostarczenia Operatorowi wszystkich wymaganych dokumentow zwiqzanych

z udzialem w projekcie na ka2dq jego pro5bq.

3. BP sA zobowiAzani do poddania siq kaidorazowo kontroli (w tym kontroli na miejscu przed

udzieleniem .jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz po jej udzieleniu) dokonywanej przez Operatora,

Instytuc.iq PoSredniczqcq, OWES - Lidera Projektu oraz inne uprawnione do kontroli podmioty

i udostQpnienia im niezbqdnych dokument6w zwiqzanych z prawidfowq realizacjq przedsiqwziqcia

finansowanego w ramach projektu. Celem kontroli jest weryfikacja faktu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez BP, wykorzystania przez niego zakupionych towar6w I uslug zgodnie z charakterem

prowadzonej dziatalno6ci gospodarczej, w tym z zatwierdzonym biznesplanem, zgodno6ci zrealizowanei

inwestycji z Umowq o przyznonie wsporcio finonsawego nd zatrudnienie nowoutworzonych/istnieiqcych

przedsiebiorstwoch spolecznych/w podmiotoch ekonomii spolecznei wytqcznie pod worunkient

ich przeksztolcenia w przedsiqbiorstwo spoleczne. BP zobligowani sq do podpisania zgody l'la

przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu

Spolecznego dla Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Niepodpisanie takiej zgody wyklucza uczestnika

z udzialu w pro.jekcie.

4. Uczestnicy projektu zobowiqzani sa do poinformowania Operatora o ka2dej zmianie danycfl

osobowych (w tym adresu zamieSzkania, numeru telefonu, zmiany nazwiska, zmiany dowoclLl

osobistego) niezwiocznie po zaistnieniu zmiany.

5. Uczestnicy projektu w trakcie realizacji bloku szkoleniowo-doradczego zobowiEzani sq ka2dorazowo

do potwierdzania swojej obecno6ci na szkoleniach poprzez zlo2enie podpisu na liScie obecno6ci,

6. Uczestnicy projektu zobowiqzani sq do wypelnienia ankiet monitorujacych w trakcie uczestnictwa

w Projekcie oraz po jego zakonczeniu.

7. Uczestnicy projektu zobowiqzani sq do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia oferowanych

BP w terminach i mie.jscu okre6lonym przez Operatora.
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8. Uczestnicy projektu zobowiEzani sq do stawiennictwa w siedzibie Operatora w celu wyja(nienia
niejasnosci, wqtpliwosci z realizowanQ inwestycjq na kazdq prosbq pracownik6w Operatora. Jesll nie ma

mo2liwoSci stawiennictwa osobistego istnieje mo2liwo6i kontaktu telefonicznego.

9. Operator kontroluje prawidlowo(i wykonania umowy w okresie 12 miesiqcy od dnia zawarcia

umowy o przyznanie (rodk6w finansowych z uczestnikiem projektu, w zwiqzku, z czym weryfikuje m.in.

wykorzystanie przez BP zakupionych towar6w lub uslug zgodnie z charakterem prowadzonej

dzialalno:ici, w tym z zatwierdzonym biznes planem. W szczeg6lno6ci BP powinien posiadai sprzQt

i wyposa2enie zakupione z otrzymanych 6rodk6w iwykazane w rozliczeniu. W przypadku, gdy w ramach

kontroli stwierdzone zostanie, i2 BP nie posiada towar6w, kt6re wykazaf w rozliczeniu, a kt6re nabyl

w celu zu2ycia w ramach prowadzonej dzialalno5ci gospodarczej (np. materialy zuzyte w celu
(wiadczenia uslug) lub w celu dalszej sprzeda2y, BP powinien wykazai przych6d z tytutu Swiadczonych

ustug lub sprzedaiy towar6w bqdi tei w inny spos6b uzasadnii fakt nieposiadania zakupionych

towarow.

10. Uczestnicy projektu oraz czlonkowie grupy inicjatywnej, P5 lub PES kazdorazowo na wezwanie

operatora zobowiqzani sE do podpisania,,Upowa2nienia do wystqpienia do Krajowego Rejestru Dfug6w

Biura Informacji Gospodarczej 5.A. o ujawnienie informacji gospodarczych".

91s

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 wiadomosci na

minimum 5 dni przed ich wprowadzeniem. Stosowne informacje udostqpnione zostanq w Biurze

Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.darsa.pl.

ZAIACZNIKI DO REGUTAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

Zalqcznik Nr 1- Formularze zqtoszeniowe do Funduszu PrzedsiebiorczoSci Spolecznei:

Zalecznik nr la - Formularz zgloszeniowy do Funduszu PrzedsiqbiorczoSci Spolecznej dla Grup

Inicjatywnych (zakladajqcych przedsiqbiorstwo spoleczne os6b fizycznych),

zalEcznik nr lb - Formularz zgtoszeniowy do Funduszu Przedsiqbiorczosci Spolecznej dla Uczestnik6w

Projektu bQdqcych Beneficjentami Pomocy (zakladajqcych przedsiqbiorstwo spoleczne os6b fizycznych

bqdqcych Cztonkami crupy Inicjatywnej),

Zafqcznik nr 1c - Formularz zgloszeniowy do Funduszu Przedsiqbiorczo5ci Spofecznej dla Grup

Inicjatywnych (zak'tadajqcych przedsiqbiorstwo spoleczne os6b prawnych),

ZalEcznik nr 1d - Formularz zgfoszeniowy do Funduszu Przedsigbiorczo5ci Spolecznej dla Grup

Inicjatywnych (podmiot6w ekonomii spolecznej dq2qcych do przeksztalcenia w przedsiqbiorstwo

spoleczne i istniejqcych przedsiqbiorstw spolecznych zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc
pracy),

Zalqcznik nr le * Oswiadczenie o wysokojci otrzymanej pomocy de minimis (dla istniejqcych
podm iot6w/przedsiqbiorstw spolecznych),
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Zalqcznik nr lf - O6wiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (dla istniejEcych

podmiot6w/przedsiqbiorstw spotecznych),

zalqcznik nr 2 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyinei na utworzenie miejsc pracy

w nowoutworzonym lub istniejqcym przedsiQbiorstwie spotecznym lub w PES przeksztalcanym

w przedsiqbiorstwo spoteczne,

Zafqcznik nr 2a - Biznesplan nowopowstajqcego przedsiqbiorstwa spolecznego,

Zalqcznik nr 2b - Biznesplan istniejEcego/przeksztalcanego przedsiQbiorstwa spofecznego,

Zalqcznik nr 3 - Opinia opiekuna biznesowego dotyczAca przedsiqbiorstwa spoiecznego ubiegaiqcego sic

o przedlu2one wsparcie pomostowe2,

Zalacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zalqcznik nr 5 - Umowa na przyznanie wsparcia finansowego na zatrudnienie

w nowoutworzonych/istnie.iqcych przedsiqbiorstwach spofecznych/ w podmiotach ekonomii spolecznel

wylqcznie pod warunkiem ich przeksztalcenia w przedsiqbiorstwa spoleczne,

ZafQcznik nr 6 - O6wiadczenie osoby, kt6ra zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracV

w przedsiqbiorstwie spolecznym potwierdzajace spefnienie przeslanek, o kt6rych mowa w rozdziale 3

wytycznych w zokresie reolizocji przedsiqwziqi w obszarze wlqczenia spolecznego i zwdlczonio ubostwo

z wykorzystoniem irodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego i Europejskiego Funduszu Rozwojtt

Regionolnego no loto 2074-2020,

Zalqcznik nr 7 O(wiadczenie o kwa lifikowalno(ci podatku VAT,

zafQcznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis,

ZalEcznik nr 9 - Oiwiadczenie przedsiqbiorstwa spolecznego o braku decyzji Komisji Europejskie.i

o obowiqzku zwrotu pomocy publicznej,

Zalecznik nr 10 - O6wiadczenie przedsiqbiorstwa spotecznego o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

zalacznik nr 11 - oiwiadczenie przedsiqbiorstwa spolecznego o wysokoSci otrzymanej pomocy

de minimis w roku kalendarzowym, w kt6rym beneficjent pomocy przystqpuie do projektu oraz

w poprzedzajqcych go dw6ch latach kalendarzowych wraz z za6wiadczeniami o udzielonej pomocy

de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielajEce pomocy,

Zalqcznik nr 12 - O6wiadczenie o rachunku bankowym nowoutworzonego przedsiqbiorstwa spolecznego

a w przypadku istniejqcego podmiotu - o posiadaniu wyodrqbnionego do inwestycji subkonta,

Zafqcznik nr 13 - Wykaz odwiadczei/zaSwiadczeri potwierdzajqcych kwa lifikowalno6i uczestnil(ow

proje ktu,

zalacznik nr 14 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,

Zalacznik nr 15 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu przedsiebiorstwa spolecznego,

zafqcznik nr 16 - Wz6r weksla in bldnco,

ZafQcznik nr 17 - Deklaracja wekslowa,

Zalqcznik nr 18 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

Zalqcznik nr 19 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

ZalEcznik nr 20 - Wniosek o przyznanie przedlu20nego wsparcia pomostowego,

Zalqcznik nr 21 - Zestawienie wydatk6w wsparcia pomostowego zgodnie z katalogiem rodzajow

wydatk6w wraz z oSwiadczeniem o kwa lifikowalnoici wydatk6w,

ZalEc2nlk nr 22 - O6wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztow,

Zalacznik nr 23 - O6wiadczenie o dokonaniu zakupu towar6w iuslug zgodnie z Biznesplanem,

' Dotyczy wniosku o przyznanie przedluionego wsparcia pomostowe8o
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Zalqcznik nr 24 - Oiwiadczenie osoby fizycznej planujqcej utworzyi przedsiebiorstwo spofeczne,

ZalEcznik nr 25 - Oswiadczenie osoby prawne.j planujEcej utworzye przedsiqbiorstwo spoieczne,

Zalqcznik nr 25 - oiwiadczenie podmiotu ekonomii spoiecznej przeksztatcanego w Ps,

zalEcznik nr 27 - zestawienie towardw lub uslug, ktdrych zakup zostal dokonany ze Srodk6w

przyznanych na zatrudnienie,

ZalEcznik nr 28 - Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia

pomostowego,

Zalqcznik nr 29 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie przedlu2onego wsparcia pomostowego,

zafQcznik nr 30 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedluZonego wsparcia

pomostowego,

Zalqcznik nr 31 - Formularze zgloszeniowe kandydat6w planowanych do zatrudnienia (Beneficjent6w

Pomocv).

Wersia z dnio 30.06.2077
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