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ZalQcznik nr 1 do Uchwaly nr 18/2019 z dnia 07.06.2019r.
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2.

5.

ROZDZIAI I

KLUCZOWE POJECIA

Grupa Inicjatywna (Gl)- grupa os6b fizycznych/ prawnych/ istniejece przedsiebiorstwo

spoleczne, uczestniczeca w Projekcie OWES i aplikujqca o srodki finansowe na utworzenie
nowych miejsc pracy w nowo powstajQcym/istniejecym PS.

Miejsce pracy - stanowisko pracy zajmowane na podstawie umowy o pracq, sp6fdzielczej

umowy o pracq lub umowy cywilnoprawnej przez osobQ wskazana w definicji PS, istniejqce

w przedsiqbiorstwie spolecznym nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesiqcy, liczac od daty
zatrudnienia w PS12. Miejsce pracy nie moie zostai utworzone wczeSniej nii w dniu zfoienia

wniosku w konkursie o udzielenie dotacji.
Operator- Dzialdowska Agencja Rozwoju S.A., tworzqca partnerstwo z Nidzickq Fundacja

Rozwoju NIDA posiadajace akredytacjq ministra wlaiciwego do spraw zabezpieczenia

spolecznego, Swiadczace lqcznie wszystkiego rodzaju uslugi wsparcia ekonomii spolecznej.

Podmiot Ekonomii Spolecznej (PESI -
a. przedsiebiorstwo spoleczne, w tym sp6ldzielnia socjalna, o kt6rej mowa w ustawie z dnia 27

kwietnia 2006 r. o sp6ldzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z p6in. zm.);

b. podmiot reintegracyjny, realizujacy uslugi reintegracji spolecznej i zawodowej os6b

zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spotecznym:
. CIS i KIS;

. ZAZ i WTZ, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz'

L076, z p62n. zm.l;
c. organizacja pozarzqdowa lub podmiot, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24

kwietnia 2oo3 r. o dziafalnosci poiytku publiczne8o i o wolontariacie (Dz. U. z 2ot8 r.' poz-

45O, z p6in. zm.), lub sp6lka non- profit, o kt6rej mowa w art' 3 ust.3 pkt 4 tej ustawy,

o ile udzial sektora publicznego w tej sp6lce wynosi nie wiqcej ni| 50% ;

d. sp6ldzielnia, kt6rej celem jest zatrudnienie tj. sp6ldzielnia pracy lub sp6ldzielnia inwalid6w i

niewidomych, dziatajqce w oparciu o ustawQ z dnia 16 wrzeSnia t982 r, - Prawo sp6ldzielcze

(Dz.U. z 2018 r., poz. L285, z p6in. zm.)

Przedsiebiorstwo spoleczne (PS) - podmiot, kt6ry spelnia facznie poniisze warunki:

a. jest podmiotem wyodrqbnionym pod wzglqdem organizacyjnym i rachunkowym,
prowadzqcym dziafalnoid gospodarczq zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym, lub

b. dzialalno5d odplatnE poiytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia

24 kwietnia 2004r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie, lub

c. dzialalnosi oSwiatowa w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oswiatowe (Dz. U. z 2018 t. pol.996, z p62n zm.), lub

d. dzialalno6d kulturalnQ w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r,

o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnoici kulturalnej (Dz' U. z 2018 r' poz. 1983), kt6rej

celem jest:

l. integracja spoleczna i zawodowa okreSlonych kateSorii os6b wyra2ona poziomem

zatrudnienia Wch os6b:
1. zatrudnienie co najmniej 50%:

. os6b zagroionych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, z wyfqczeniem os6b

niepelnoletnich, lub
. os6b bezrobotnych, lub

1 W rozumieniu ustawy z dn. 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy, ustawy z dn. 27 kwietnia 2006r. o sp6ldzielniach socjalnych,

ustawv z dn. 16 wrze6nia 1982r. Prawo sp6fdzielcze.
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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 mtodzieiowe osrodki wychowawcze i mfodzieiowe oirodki
socjoterapii, lub

. os6b opuszczaiqcych zaklady poprawcze ischroniska dla nieletnich;
zatrudnienie co najmniej 30% os6b o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepefnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych lub os6b
z zaburzeniami psychicznymi, o kl6rych. mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (02. U. i'2018 r. poz. 1878 z p6in. zm.);
lub realizacja uslug spolecznych 6wiadczonych w spoleczno3ci lokalnej, usfug opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawe z dnia 4lutego 2011 r. o opiece nad
dzieimi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2OI9 t. poz. 4O9, z p6in. zm.l lub uslug wychowania
przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego
zgodnie z ustawa z dnial4grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe, przy jednoczesnej realizacji
integracji spofecznej i zawodowej os6b, o kt6rych mowa w ppkt. i, wyraionej
zatrudnieniem tych os6b na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego
nie stanowiq inaczej);
jest podmiotem, kt6ry nie dystrybuuje zysku lub nadwyiki bilansowej pomiqdzy
udzialowc6w, akcjonariuszy lub pracownik6w, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjalu przedsiebiorstwa, jako kapitat niepodzielny oraz w okre(lonej czq6ci na
reintegracjq zawodowa ispolecznq lub na dzialalnoSd pozytku publicznego prowadzonq
na rzecz spolecznoSci lokalnej, w kt6rej dziala przedsiqbiorstwo;
jest zarzadzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, ie struktura zarzadzania pS

lub ich struktura wlasno3ciowa opiera siq na wsp6lzarzqdzaniu w przypadku sp6ldzielni,
akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracownik6w, co podmiot okreSla
w swoim statucie lub innym dokumencie zaloiycielskim;
wynagrodzenia wszystkich pracownik6w, w tym kadry zarzqdzal1cej sq ograniczone
limitami, tj. nie przekraczajQ wartosci, o kt6rej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku publicznego i o wolontariacie;
zatrudnia w oparciu o umowq o prace, sp6ldzielczq umowe o pracq lub umowq
cpilnoprawnA (z wylaczeniem os6b zatrudnionych na podstawie um6w
cywilnoprawnych, kt6re prowadza dzialalno6d gospodarczq)co najmniej trzy osoby
w wymiarze czasu pracy co najmniej % etatu, a w przypadku um6w cywilnoprawnych na
okres nie kr6tszy nii 3 miesiqce i obejmujqcy nie mniej nii 120 godzin pracy lqcznie przez
wszystkie miesiace, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia okre6lonych w pkt 1 i 2.

4.

5.

7.

5.

6. Trwafosd miejsca pracy: wynosi min. 12 miesiecy od daty utworzenia miejsca pracy, tzn.:
a. w orzvoadku korzvstania iedvnie z oodstawowego wsDarcia pomostoweso (1-6 miesiac) -

okres trwatoici wynosi co najmniej 12 miesiecy;
b. w orzvpadku korzvstania takie z przedluionego wsparcia oomostowego (7-12 miesiac) -

trwafo6d zostaje wydluiona o 6 miesiecy od daty zakoiczenia korzystania ze wsparcia
pomostowego (Przyklad: 6 miesiqcy podstawowego wsparcia pomostowego + 4 miesiace
wsparcia przedtuionego + 5 miesiqcy trwalosci = 16 miesiQcy trwalosi calkowital.

W okresie trwalosci zakofczenie zatrudnienia danej osoby na nowo utwononym stanowisku
pracy moie nastqpi6 wylqcznie z prryczyn leiqcych po stronie pracownika, przy czym nie mo2e
siq to wiEzai z likwidacjq miejsca pracy. W tej sytuacji pS zobowiqzane jest niezwlocznre
uzupelnii zatrudnienie, rekrutujqc kandydata zgodnie z kryteriami niniejszego projektu. Co do
zasady okres luki w zatrudnieniu nie powinien przekracza6 30 dni. W tej sytuacji stanowisko

f ;*ti"fifu,,
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uznaje siQ za trwajqce nieprzerwanie a okres trwatoici nie podlega wydluieniu. Sytuacje tego
rodzaju sa szczeg6towo badane przez Operatora.

7. Trwaloid przedsiQbiorstwa spolecznego - oznacza:

a. spefnienie fqcznie wszystkich cech PS, przez okres obowiEzywanla umowy o udzielenie dotacji
i wsparcia pomostowego

b. zapewnienia, ii przed uptywem 3lat od zakofczenia wsparcia w projekcie, podmiot nie
przeksztaici siq w podmiot gospodarczy niespelniajacy definlcji PES, a w przypadku likwidacji
tego PES - zapewnienia, it majEtek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na

wsparcie PS, o ile przepisy prawa nie stanowiA inaczej

8. Uczestnik Projektu (UP) - osoba fizyczna, kandydat do zatrudnienia w przedsiqbiorstwie

spolecznym, kwalifikujqca siq do zatrudnienia w PS, zgodnie z obowiqzujqcq definicjq
przedsiqbiorstwa spofecznego oraz zatqcznikiem nr 8 do Regulaminu.

ROZDZIAI ll
POSTANOWIENIA OG6LNE

Niniejszy Regulamin okrefla szczeg6lowe zasady rekrutacji oraz udzielania wsparcia finansowego
(dotacji i wsparcia pomostowego) w ramach Funduszu PrzedsiqbiorczoSci Spolecznej

z przeznaczeniem na:

a. tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych przedsiebiorstwach spoiecznych lub

b. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejqcych przedsiebiorstwach spolecznych !g[
c. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii spolecznej, wylqcznie pod

warunkiem ich przeksztalcenia w przedsiqbiorstwo spofeczne.

Regulamin stanowi uzupelnienie zapis6w Regulaminu Swiadczenia Usfug O6rodka Wsparcia

Ekonomii Spolecznej w Nidzicy i nie moie stanowid oddzielnej wykladni.

ROZDZTAL ilt
REKRUTACJA

1. Nab6r wniosk6w rekrutacyjnych odbywa siq w ramach rund konkursowych i wyznaczonych

z g6ry terminach przyjmowania wniosk6w, poszczeg6lnych etap6w oceny i posiedzei Komisji

Rekrutacyjnej.

24.09-04.10.2019r. Do 14.10.2019r.

I
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' w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq zmianq termin6w okreSlonych w niniejszym
harmonogramie.

r W uzasadnionych przypadkach, Operator ma prawo do uniewainienia danej runoy
konkursowej. za uzasadnione okoliczno6ci przyjmuje siq m.in. brak bieiqcego finansowania
realizacji projektu owEs czy tei inne wynikaiqce ze specyfiki organizacji ww. dziafanra
mogqce zakl6cii poprawno3d realizacii._

' wszystkie terminy realizacji potr.r"g6fi?lh'3$"2ek wyrazone sq w dniach karendarzowycn.r W przypadku wyczerpania alokacji Operator moie zamknqi kolejne nabory wniosk6w.
Alokacja moie ulegai zmianie po kaidej kolejnej rozstrzygniqtej rundzie konkursowel.
Aktualny poziom Srodk6w bqdzie podawany do publicznej wiadomodci poprzez strone
internetowq Projektu.

ROZDZIAT IV

ZASADY REKRUTACJI

Do udzialu w rekrutacji uprawnione sq jedynie Gt, kt6re w ramach projektu OWES rozpoczqly
proces a nimacyjno-doradczy (w zaleino6ci od zapotrzebowania i charakterystyki grupy)
W ewentualnych przypadkach realizator moie dopuScii grupe, kt6ra ma ju2 opracowanq
koncepcjq dzialalnoici lub inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii spolecznej. Minimalny
zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego zostaje okreglony w zaplanowanej Scie2ce wsparcia,
kt6ra ustalona zostaje na podstawie przeprowadzonej diagnozy iwynikajqcego zapotrzebowania
danej Gl. Jednakie minimalny zakres wsparcia szkoleniowego/doradczego uprawniajqcy do
rekrutacji w ramach FPS wynosi:
- osoby zagroione ub6stwem lub wykluczeniem spofecznym - 2,5 godz. wsparcia doradcy
poostawowego,
- Gl os6b fizycznych lub os6b prawnych planujqce utworzyi przedsiQbiorstwo spoleczne/
podmiot ekonomii spolecznej/ podmioty przeksztalcajace siq w pS - min.4 godziny wsparcia
doradcy kluczowego
- Gl os6b prawnych tj. istniejace przedsiqbiorstwa spoleczne planujqce utworzenie miejsc pracy

- min. 4 godz. wsparcia doradcy biznesowego
- cykl 4 szkolei wyjazdowych z-dniowych z zakresu zakladania ifunkcjonowania pS tj.48 godz. -
obowiqzek uczestnictwa os6b odpowiedzialnych za zarzqdzanie w nowopowstajAcych pES.

Decyzjq o skierowaniu na cykl szkoleniowy lub doradczy podejmuje doradca
kluczowy/biznesowy indywidualnie dla Gl. W szkoleniach uczestniczq osoby fizyczne (bqdqce
jednoczeSnie zaloiycielami przedsiQbiorstwa spofecznego), a w przypadku os6b prawnych -
osoby oddelegowane, jako przedstawiciele danej osoby prawnej. We wszystkich szkoleniach
bezwzglqdnie uczestnicza osoby odpowiedzialne za zarzAdzanie pS.

Powyiszy etap zostaje potwierdzony przez doradcq OWES. Gl otrzymuje/nie otrzymuje
rekomendacjQ do dalszego udzialu w Projekcie.
Rekrutacja w ramach FPS bedzie przebiegai zgodnie z nastqpujEcym schematem.

l. Etap - przyjmowanie wniosk6w i ich analiza formalna.
ll.Etap - powolanie komisji rekrutacyjnej iocena merytoryczna, obejmujace:

Etap ll a - spotkanie z doradcq zawodowym, psychologiem,
Etap ll b - spotkanie z opiekunem biznesowym.

lll.Etap - analiza Gl pod kEtem preferowanych os6b i brani obejmujqca:
Etap lll a - ocena preferowanych os6b,

4.
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Etap lll b - ocena preferowanych brani.

lV. Etap - wylonienie Gl, do udziafu w konkursie.

5. Etap | - dokumenty rekrutacyjne dla wszystkich Gl skladajq siq kaidorazowo z nastepujacych

element6w:

6. Kopie zaiqczonych dokument6w winny byi potwierdzone za zgodno5i z oryginafem (pieczatka

nagl6wkowa podmiotu - je6li posiada, sformufowanie ,,za zgodnoii z oryginalem", data oraz

podpis osoby potwierdzajEcej).

7. Wszystkie dokumenty musza byi ze sobq trwale spiete w jedna calo66 (np. zbindowane).

8. Za skladanie oSwiadczei niezgodnych z prawdq grozi odpowiedzialnoii w drodze pow6dztwa

cywilnego.
9. Dokumenty rekrutacyjne naleiy dostarczyd osobiscie, kurierem lub poczt? tradycyjna

w wyznaczonym terminie do biura Funduszu PrzedsiqbiorczoSci Spofecznej w godz' 7'30-15.30.

O dochowaniu terminu decyduje data wplywu dokument6w.
10. Wzory dokument6w moina odebrad osobi5cie w biurze FPS lub pobrai ze strony internetowej

Projektu.
11. Operator zastrzega sobie prawo wczeSniejszego zamkniqcia naboru w przypadku wyczerpania

alokacji. Informacja o wczeSniejszym zamkniqciu naboru zostanie zamieszczona na stronie

internetowej projektu oraz w biurach Projektu.

12. Dokumenty rekrutacyjne naleiy zfo2yi, w 1 eqzemolarzu, zgodnie z zasadami okreSlonymi

w ninie.lszym Regulaminie, w kopercie opisanej wedfug wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej
Nr rekrutacji

;j:i#,:r1'\t 
ri rir::,"

$qpp
Ekonomia
Spol!r2aa

Zolqcznik nr 2

tak
(jedynie w przypadku

pqeksztqlcanio PES w PS)

tok
Aedynie w ptzypodku

przeksztolconio PES w PS)
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O6rodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej biuro FPS

ul. Jagiew 15, 13-200 Dzialdowo

13. Ka2da Gl otrzyma potwierdzenie zioienia dokument6w:
a. w przypadku osobistego ztoienia dokument6w rekrutacyjnych - potwierdzenie zloienia

z podaniem daty igodziny ich przyjecia, z nadanym nr indentyfikacyjnym formularza dla Gl,
kt6re beda jednoczesnie sfu2yty, jako identyfikator na liScie rankingowej;

b. w przypadku przeslania dokument6w za poSrednictwem kuriera lub pocztq tradycyjna - Gl
zobowiezana jest do zachowania dowodu ich nadania (liczy siq dziei igodzina) wptywu
formularza do biura FPS. PotwierdzellH{'fttywu dokument6w bqdzie przeslanie do Gl
pisma informujqcego o nadanych nr identyfikacyjnych. Przesylki bqdq wpisywane na bieiqco.

c. kaida Gl zobowiqzana jest do utworzenia/podania na potrzeby kontaktu z Operatorem
adresu mailowego, na kt6ry przekazywana bqdzie wszelka korespondencja zwiazana
z uczestnictwem w projekcie. Gl projektu zobowiqzana jest do regularnego odczytywania
poczty elektronicznej oraz potwierdzania odebrania wiadomoici. Nie odczytanie oraz nie
potwierdzenia odebrania wiadomoici jest jednoznaczne z jej doreczeniem. Konsekwencje
nie odczytania korespondencji elektronicznej (m.in. terminy odwofa6, uzupelnie6) ponosi
Gl'

d. przyjmowanie dokument6w odbywa siq w dniach roboczych w godz. 7.30-15.30.
14. Dokumenty rekrutacyjne zfo2one przed terminem rozpoczgcia naboru, bqdi po terminie Jego

zakohczenia, jak r6wniei dokumenty zloione wielokrotnie nie bQdq podlegad rozpatrzeniu.
Gl ma moiliwosi wycofania dokument6w i zlo2enia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie
uptynat termin skfadania dokument6w rekrutacyjnych. Dokumenty zloione po terminie nie bqdq
zwracane Gl.

15. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierajqce uchybienia formalne podlegajq
uzupelnieniu. Gl maja moiliwoSd jednorazowego uzupelnienia ztoionego formularza
rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania pisma informujqcego
o powyiszym. Uzupelnienie mo2liwe jest jedynie w przypadku wystapienia nastqpujqcych
brak6w lub btqd6w oczywistych:
a. brak podpisu;

b. niewypelnione pola w formularzu;
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku;
d. brak kt6rego6 z wymaganych zalqcznik6w;
e. blqdnie potwierdzenie za zgodno6d z oryginalem.

16. w przypadku braku prawidlowego uzupelnienia w wyznaczonym terminie wniosek zostaje
odrzucony.

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

18. o zakwalifikowaniu Gl do Funduszu decydowai bqdzie Komisja Rekrutacyjna, w skfad kt6rej
wchodza przedstawiciele Operatora, m.in: Kierownik FpS, specjalista ds. dotacji, doradca
zawodowy, psycholog, opiekun biznesowy.

19' Czfonkowie Komisji Rekrutacyjnej nie mogE byd zwiazani z Uczestnikami Projektu stosunktem
osobistym (zwiqzkiem mal2e6skim, stosunkiem pokrewiefstwa i powinowactwa i/lub zwiqzkiem
z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub stuibowym, takiego rodzaju, kt6ry m6glby
wywolai wEtpliwo6ci co do bezstronnoici przeprowadzonych czynnoSci. Czlonkowie Komisji
Rekrutacyjnej zobowiezani sa do podpisania Dekldrdcji bezstronnoici i poufnolci.

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

a. Etap ll a - spotkanie z doradcq zawodowym, psychologiem
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ocena predyspozycji do prowadzenia

dziafalno6ci gospodarczej w formie
przedsiqbiorstwa spofecznego;
kompetencje bran,owe;
postawa inicjatywna;
(dotyczy Gl dqiqcych do zotoienio
przedsiqbiorstwo spolecznego przez osoby

fizyczne);
ocena przygotowania Gl w zakresie planu

zarzqdzania i zatrudnienia przedsiqbiorstwem

spolecznym;
strategii wyboru kandydat6w pod kqtem ich

kwalifikacji i predyspozycji zawodowych
(dotyczy Gl dqiqcych do zaloienia
przedsiqbiorstwa spolecznego przez osoby
prawne i istniejqcych przedsiQbiorstw

spolecznych);
charakter spoleczny przedsiebiorstwa.

Doradca zawodowy

l%hlosoba i %h/
grupa)

Okre6lenie profilu Kandydata/podmiotu pod

wzglqdem:
a. praca zespofowa;
b. delegowanie uprawnien;
c. adaptacjaspoleczna;
d. zarzqdzanie przekazem werbalnym;

niewerbalnym;
e. motywacja do podjqcia dzialalnoSci;

f. komunikarywnoSi: nawiqzywanie kontaktu;
uwaino66 sluchania, nadawania,
przemawiania;

g. kompetencje spoleczne oraz umiejQtnoSi
pracy z osobami w trudnych sytuacjach

2yciowych;
h. charakter spofeczny przedsiqbiorstwa.

Psycholog
(%hlosoba i %h/
grupa)

b. Etap ll b - spotkanie z opiekunem blznesowym

Rozmowa - ocena pomyslu na biznes pod wzglqdem:

a. realnoici przedsiewziqcia;

b.perspektyw na rynku;
c. okre6lenia szans i zagroze6 na utrzymanie sie

firmy przez min. 1 rok;

opiekun biznesowy
(4h /grupa)
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d.ocena planowanych wydatk6w z dotacji;
e. charakter spoleczny przedsiqbiorstwa.

21. Etap lll - Analiza Grupy Inicjatywnej pod k4tem preferowanych os6b i brani
a. Etap lll a - ocena preferowanych os6b:

b. ETAP lll b-ocena preferowanych brani:

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

wymaganego min. 50% punkt6w od kaidego z doradc6w w ramach ll etapu.
24. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisje Rekrutacyjnq sporzadzona zostanie lista crup

lnicjatywnych zakwalifikowanych do Funduszu Przedsiqbiorczodci Spolecznej, kt6ra niezwtocznie
opublikowana zostanie na stronie internetowej projektu (lV Etap rekrutacji).

Czionkowie komisji
rekrutacyjnej

Weryfikacja os6b pod kqtem
zafo2onych
w konkursie preferencji:
- osoby zagro2one ub6stwem lub
wykluczeniem spolecznym, kt6re
skorzystaly z projekt6w w ramach
Dzialania 11.1 SZOOP RPO WiM. a

kt6rych icieZka reintegracji wyma8a
dalszego wsparcia.

Za kaidq
z preferowanych os6b
Grupa Inicjatywna
otrzymuje max 0,8 pkt.
Maksymalnie grupa
moze otrzymai
8 pkt.

Czfonkowie komisji
rekrutacyjnej

Weryfikacja Gl pod kEtem
zato2onych w konkursie
preferowanych brani:

1. zr6wnowaiony rozw6j,
2. solidarno56 pokolei,
3. polityka rodzinna,
4. turystyka spofeczna,
5. budownictwo spoleczne,
6. lokalne produkty kulturowe,
7. ekonomia wody,
8. 2ywnoSd wysokiej jakoSci,

9. drewno i meblarstwo.

Grupa Inicjatywna
otrzymuje 2 pkt, jesli

rodzaj prowadzonej
dzialalno6ci bedzie
spelnial min. L

z preferowanych
bra n2.

E ;*it'*T"',rtlt,
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25. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysluguje odwotanie. Gl nie ma wglqdu do kart oceny

Komisji Rekrutacyjnej, moie natomiast otreymad informacje zwrotnq dot. obszar6w

wymagajqcych dalszej pracy, w przypadku skierowania Gl do ponownego wsparcia.

26. Na tym etapie rekrutacja do FPS zostaie zakofczona.

ROZDZIAt. V

DOTACJA - POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Do zatrudnienia w PS (i otrzymania wsparcia finansowego na miejsce pracy) nie sQ

uprawnione osoby firyczne, kt6re:
a. posiadaly wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoici Gospodarczej lub

Krajowym Rejestrze Sqdowym w okresie 12 miesiecy poprzedzajEcych dzief
przystapienia do projektu tj. podpisania deklaracji udzialu w Projekcie - dotycry
wl4cznie czlonk6w zaloiycieli spri'ldzielni socialnych osrib firycznych;

b. w ciqgu ostatnich 2 lat byty zatrudnione (na podstawie umowy o prace, umowy zlecenie,

umowy o dzielo lub innej) u Operatora;
c. pozostaja w zwiqzku maliedskim lub w faktycznym poiyciu albo w stosunku

pokrewiedstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieistwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwiQzane z tytulu przysposobienia, opieki,

kurateli z Operatorem i/lub frracownikami Operatora, Partner6w uczestniczacymi

w procesie rekrutacji ioceny biznesplan6w;

d. sa poniiej 18 roku zycia lub sq powy2ej 64 roku iycia;
e. widnieja w Ewidencji Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., przy czym wyjqtek

stanowi irregulowana sytuacja finansowa potwierdzajaca, 2e zadluienie jest spfacone

lub regularnie splacane, udokumentowana odpowiednimi zaSwiadczeniami,

oSwiadczeniami, ugodami itp.;
f. w stosunku do h6rych prowadzone jest postqpowanie cywilne w sprawie o zaplatq

(sadowe albo egzekucyjne) lub postqpowanie egzekucyjne w administracji lub zostaly

wydane prawomocne orzeczenia zasqdzajqce naleinoici, kt6re nie zostaly zaplacone;

g. zmienia status na rynku pracy w okresie od dnia zloienia deklaracji udzialu w Projekcie

do momentu zawarcia stosunku pracy w przedsiebiorstwie spofecznym, kt6re ubiega sie

o dofinansowanie w ramach OWES. Wjatek stanowi (za zgodE Operatora) zatrudnienie

Uczestnika Projektu (UP) na umowe cywilno-prawnq do chwili zarejestrowania
przedsiebiorstwa spolecznego;

h. byly zatrudnione u BP w okresie 6 miesigcy przed dniem zloienia wniosku w ramach

umowy o pracq lub umowy cywilno-prawnej z wynagrodzeniem odpowiadajacym
minimalnemu wynagrodzeniu za pracq obowiqzujqcemu w roku Swiadczenia pracy.

i. zarejestruje PS w okresie od dnia zfoienia dokument6w rekrutacyjnych w Projekcie do

dnia podpisania deklaracji udziatu w Projekcie;
j. korzystaje lub korzystaly z innych Srodk6w publicznych na zafoienie lub przystapienie do

sp6fdzielni socjalnej lub Przedsiqbiorstwa Spolecznego, w tym zwlaszcza ze Srodk6w

Funduszu Pracy, PFRON oraz Srodk6w oferowanych w ramach EFS;

2. Do otrzymania dotacji nie se uprawnione osoby prawne, kt6re nie 9e zainteresowane

utworzeniem nowego miejsca pracy dla osoby zagroionej ub6stwem i/lub wykluczeniem

spolecznym oraz te, kt6re:
a. otrzymaly pomoc de minimis, kt6rej wartoii brutto w bieiacym roku podatkowym oraz

w dw6ch poprzedzajqcych go latach podatkowych z r6inych ir6del i w r62nych formach,

fqcznie z pomoca, o kt6rQ siq podmiot ubiega, przekracza r6wnowartoSd w ztotych kwoty

<2
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200 000 euro, a w przypadku wsparcia dzialalnosci w sektorze transportu drogowego -
r6wnowartosi w ztotych kwoty 100 000 euro;

b. znajdujq siQ w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wsp6lnotowych
dotyczqcych pomocy pafstwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiebiorstw
znajdujEcych sie w trudnej sytuacji;

c. podlegajQ wykluczeniu z ubiegania siq o pomoc publicznA na podstawie S 3 ust. 1-z
Rozporzqdzenia 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 Spolecznego na lata 2014-2020.
(Dz. U. poz. 1073);

d. prowadzq dzialalno6d poatega#t{stRluczeniu z moitiwosci uzyskania pomocy
pubficznej wymienionej w art. 1 ust. 1 lit. a-e Rozporzqdzenia Komisji (UEl L4O7 /20L3
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352
z 24.L2.2073, str.1), oraz w art. 1ust.2 lit. c id, ust.3 lit. d oraz ust.4 i5. Rozporzqdzenia
Komisji (UE) 65U2Ot4 z dnia U czetwca ZOi4 uznajEce niekt6re rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 1Og Traktatu. (Dz. Urz. UE L
La7 z 26.06.7014, str.Il

Zgodnie z zapisami g 32 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach program6w operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spofecznego na lata 2014-2020. pomoct2t, o kt6rej
mowa w ust. 1, nie moie byd udzielana:
a. na pokrycie wydatk6w kwalifikowalnych lub podmiotom dzialajqcym w sektorach,

o kt6rych mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-e rozporzqdzenia Komisji (UEl nr L4O7 /2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis;

b. podmiotom, na kt6rych ciq2y obowiqzek zwrotu pomocy, wynikajacy z decyzji Komisji
Europejskiej, uznajqcej pomoc za niezgodnq z prawem lub ze wsp6lnym rynkiem
(rynkiem wewnetrznym);

c. podmiotom, kt6re posiadaiq zaleglosci w Urzqdzie Skarbowym i Zakladzie Ubezpieczef
Spofecznych;

d. na projekty, kt6rych realizacja zostala rozpoczqta przed dniem zlo2enia wniosku
o udzielenie pomocy.

ROZDZIAT VI
WYSOKOSC I PRZEZNACZENIE DOTACJI

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

a. przedsiebiorstwa spolecznego w zwiqzku z utworzeniem miejsca pracy;
b. PES w zwiqzku z przeksztalceniem podmiotu w przedsiebiorstwo spoleczne

i utworzenlem w tym przedsiebiorstwie miejsca pracy.
operator informuje uczestnik6w projektu o planowanym terminie sktadania wniosk6w
o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej projektu i/lub w miejscu publicznie dostqpnym w swojej siedzibie oraz
w spos6b zwyczajowo przyjqty i uzgodniony z uczestnikami projektu.
Ogtoszenie zawiera m.in. termin rozpoczecia i zakoflczenia naboru, kt6ry nie mo2e byi
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 l pkt 5 oraz w zalqczniku nr g do tego dokumentu,
w przedsiqbiorstwie spolecznym bqdi podmiocie ekonomii spofecznej, wylqcznie pod

2.

3.

4.
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warunkiem przeksztalcenia w przedsiqbiorstwo spoleczne wynosi 24.000 21. ostateczna

wysokoii dotacji uzaleiniona jest od rzeczywiscie poniesionych wydatk6w uznanych przez

ODeratora za kwalifi kowane.
5. Operator weryfikuje status PS, jako podatnika VAT, jednak wysoko6d dotacji jest stafa

i niezaleina od statusu PS jako podatnika VAT. Wydatki kwalifikowalne sa jedynie do

wysokosci kwoty netto zakup6w. Wysoko66 ewentualnego podatku VAT, Ps zobligowany jest

uzupefnid ze Srodk6w wlasnych.

5. Jedno przedsiebiorstwo spoleczne w ramach udzialu w Projekcie, moie uzyskai jednorazowo

maksymalnie 10 dotacji na utworzenie miejsc pracy, tj. 2lt{l.(x)o zl:

a. przy tworzeniu przedsiebiorstwa ' spolecznego lub przeksztalceniu PES

w przedsiqbiorstwo spoleczne, w zwiqzku z utworzeniem miejsc pracy dla os6b,

o kt6rych mowa w Rozdziale 1 pkt 5, lub

b. na stworzenie miejsc pracy dla os6b, o kt6rych mowa w Rozdziale 1 pkt 5,w istniejacych

PS w okresie trwalogci o kt6rej mowa w Rozdziale 6 pkt 7. PS moie ponownie ubiegad

siq o Srodki po zakofczeniu okresu trwalo6ci utwononych dotychczas w ramach FPs

miejsc pracy.

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

utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest p6iniejszy ni2 termin
przyznania dotacji, a w przypadku przedfu2enia wsparcia pomostowego w formie finansowej

powyiej 6 miesiQcy, trwalo6d zostaje wydtuiona o 6 miesiqcy (zgodnie z Rozdzialem 1 pkt 6).

W tym czasie zakoiczenie stosunku pracy z osobq zatrudnionq na nowo utworzonym miejscu

pracy moie nastEpid wvlacznie z przvczvn leiaavch oo stronie oracownika.

8. Trwafo6ci przedsiebiorstwa spolecznego oznacza spelnienie lqcznie wszystkich cech

przedsiebiorstwa spofecznego, o kt6rych mowa w rozdziale 3 pkt 28 wytycznych Ministra

Rozwoju i Finans6w w zakresie realizacji przedsigwziqi w obszarze wtqczenia spolecznego

i zwalczania ub6stwa z wykorzystaniem 6rodk6w Europejskiego Funduszu spoiecznego

i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2or4 - 2O2o, przez okres, o kt6rym

mowa w pkt powyiej.
9. Maksymalna alokacja 6rodk6w przewidziana na dotacje w ramach niniejszego Projektu na

utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych i/lub istniejacych PS wynosi - 91

miejsc pracy 2 984 000,@ zl.

10. Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie wydatk6w niezbQdnych

do utworzenia i prowadzenia dzialalnoSci w ramach przedsiQbiorstwa spolecznego,

w szcze96lnoSci:

a. Skladniki majatku trwalego3 w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 t'
o rachunkowoSci (t. j. Dz. U z2Ol3 r. po2.330. z p6in. zm'), ujqtych w Ewidencji Srodk6w

Trwalvch iWartosci Niematerialnych i Prawnych wraz z kosztami dostawy (transportu),

instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia iochrony, w przypadku, kiedy zachodzi taka

konieczno66.

Wtym:
Srodki transportu- podstawE uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego nie2bednose

i celowosi do prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej (co oznacza brak moiliwoSci

rozpoczqcia prowadzenia dziafalnoSci bez zakupu 6rodka transportu), przedstawienie

orzez uczestnika dokumentu uprawniajqcego do prowadzenia pojazdu, wyceny

rzeczoznawcl (w przypadku zakupu uiywanego Srodka transportu), dowodu

rejestracyjnego, ubezpieczenia OC' Zakup moiliwy pod warunkiem:

l. kwota orzeznaczona na zakup Srodka transportu nie przekracza 20 % kwoty

dofinansowania.Wszczeg6|nychprzypadkach,napisemnywniosekUczestnika
Projektu Operator moie wyrazii zgode na zwiekszenie limitu'
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ll. stanowia niezbedny element projektu i beda wykorzystywane jedynie do celu
okre6lonego w Biznesplanie;

lll. nie beda sluiyly wykonywaniu dzialalno6ci gospodarczej w zakresie drogowego
transportu towa16w;

lv. koniecznosi poniesienia wydatk6w na nabycie 6rodk6w transportu zostanie
szczeg6fowo uzasadniona w Biznesplanie;

Zakup uiywanych 6rodk6w trwalych jest moiliwy pod warunkiem przedstawienia przez
Beneficjenta oSwiadczenia, kt6rego wz6r stanowi zalacznik nr 13 do regulaminu, o tym,
Ze2

l. Srodek trwafy posiada ,1$,adc!yr1p5ci techniczne niezbqdne do realizacji
przedsiqwziqcia objqtego i filtGowaniem oraz spelnia obowiqzujqce normy
istandardy,

ll. cena Srodka trwatego nie przekracza wartojci rynkowej, okreglonej na dzie6
zakupu ijest niisza od ceny nowego Srodka trwafego,

lll. w okresie 7 lat poprzedzajacych zakupienie przez Beneficjenta pomocy
(w przypadku nieruchomoSci 10 lat) Srodek trwaty nie zostal zakupiony
z wykorzystaniem (rodk6w publicznych krajowych lub pochodzqcych z funduszy
Unii Europejskiej; oswiadczenie takie musi by6 podpisane pnez
zbywcq/sprzedajqcego.

lv. dostarczony zostanie dokument potwierdzajEcy optate pcc - podatku od
czynnosci cywilno- prawnych (w przypadku zakupu od os6b fizycznych 6rodk6w
u2ywanych przewyiszajncych kwotq 1000 zf). Jeieli cena nabycia u2ywanego
Srodka trwalego bqdzie wyisza ni2 jego wartoSd rynkowa ustalona przez
niezaleinego rzeczoznawce, r6inica miqdzy cena nabycia a wartosciE rynkowq nie
jest wydatkiem kwalifikowalnym. Koszt wyceny przez rzeczoznawce nie jest
wydatkiem kwalifikowalnym i ponosi go podmiot ubiegajqcy sie o dotacjq.

Wyceny przez rzeczoznawce dokonuje siq w sytuacji braku innych moiliwojci
pozwalajacych okre5li6 cenq rynkowq danego zakupu.

b. wyposaienia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzqt AGD i RTV) wraz z kosztami
dostawy (transportu), instalacji iuruchomienia. Wyposaienie powinno zostai wpisane
do ewidencji wyposaienia prowadzonej przez Beneficjenta pomocy;

c. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo - wykoriczeniowe budynk6w
i pomieszczefi), pod warunkiem, ie koszty te pozostaja w bezpoSrednim zwiAzku z celami
i realizacjq przedsiewziqcia objetego dofinansowaniem. Operator zastrzega sobie
moiliwoSd dokonania zasadnoici planowanych prac remontowo-wykofczeniowych.
Zakup rob6t budowlanych bqdzie kwalifikowany na podstawie protokolu odbioru rob6t.
- kwota przeznaczona na dostosowanie i adaptacje nie przekracza 20% kwoty

dofinansowania w szczeg6lnych przypadkach, na pisemny wniosek Uczestnika
Projektu Operator moie wyrazii zgodq na zwiekszenie limitu.

d. aktyw6w obrotowych- wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, kt6re bede
podstawa procesu produkcyjnego lub bqdq podlegaly dalszemu obrotowi (np.
sprzeda2y). Aktywa obrotowe moga stanowid maksymalnie 20% wartojci
dofinansowania. W szczeg6lnych i uzasadnionych przypadkach, zwiqzanych
bezposrednio z rodzajem i specyfikq prowadzonej przez Beneficjenta pomocy
dzialalno6ci (np. handlowej), Operator moie zezwolid na zwigkszenie ich warto6ci;

e. zakupu wartosci niematerialnych i prawnych; Nabycie wartosci niematerialnych
iprawnych polegajEcych na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego
know-how jest Wdatkiem kwalifikowalnym, jeieli:
l. zostana nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych, oraz
ll. zostanQ ujete w aktywach nabywcy, oraz

a-
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lll. beda wykorzystywane wylEcznie przez nabywce.

11. Bezzwrotne wsparcie finansowe mo2e byd przeznaczone na pokrycie wydatk6w uznanych

przez Operatora, jako kwalifikowalne, zgodnie z zasadami Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Warmidsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2O2O (RPO WiM 2014-

2020), Szczeg6lowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WiM 2014-2020),

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsiqwziqd w obszarze wllczenia spolecznego

i zwalczania ub6stwa z wykorzystaniem 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spofecznego

i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2OI4 - 2O2O oraz obowiqzuj4cymi

przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczee6lno5ci:

a. uznanych za niezbedne do prowadzenia przedsiebiorstwa spolecznego,

b. odpowiedniouzasadnionych
c. faktycznieponiesionych,
d. okre5lonych Umowq o przyznanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy

w nowych lub istniejEcych przedsiebiorstwach spolecznych bqdi w podmiotach

ekonomii spotecznej pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiot6w

w przedsiebiorstwo spotecznej ujetych w Biznesplanie stanowiqcym zalqcznik nr 1.

e. poniesionych w okresie realizacji inwestycji, okreSlonym w Umowie o przyznanie

dotacji, jednakie nie wcze5niei nii pned dniem zloienia Biznesplanu.

12. PS nie wolno nabywad towar6w ani usfug od podmiot6w, z kt6rymi czlonkowie organu

zarzadzajEcego lub wewnQtrznego organu kontroli/nadzoru posiadajq powiqzania osobowe

lub kapitalowe, polegajace w szczeg6lnoSci na:

a. uczestniczeniu w sp6{ce, jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udzial6w lub akcji,

c. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzaiEcego, prokurenta,

pelnomocnika,
Wyjatek stanowi nabywanie towar6w i ustug od os6b/podmiot6w, z kt6rymi

czfonkowie/pracownicy PS pozostaja w zwiqzku maliefiskim, w stosunku pokrewieistwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie6stwa 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 cd najbli2szych czlonk6w rodziny, tj. os6b,

z kt6rymi czlonkowie grupy inicjatywnej sq w zwiqzku maliehskim albo w stosunku

pokrewieistwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwiqzane z tytutu przysposobienia, opieki, kurateli

z czlonkami grupy inicjatwnej oraz os6b prawnych, bedqcych zaloiycielami przedsiebiorstwa

spolecznego, chyba, ie zastosowany zostanie wYjatek okreslony w pkt' 12.

14. Wydatki poniesione niezgodnie z pkt 10 - 13 zostana uznane, jako niekwalifikowane,
a dotacja w tej czQsci bedzie podlegala zwrotowi wraz z odsetkami.

15. Bezzwrotne wsparcie finansowe wyplacane jest wylacznie przedsiebiorstwu spolecznemu

badi podmiotowi ekonomii spolecznej, kt6ry przeksztafci siq zgodnie z zapisami niniejszego

regulaminu w przedsiqbiorstwo spoleczne, na podstawie podpisanej dwustronnie Umowy

o przyznanie dotacji, kt6rej wz6r stanowi ZafAcznik nr 16 do Regulaminu'

16.5rodki finansowe przekazywane sq na rachunek bankowy PS, wskazanym w Umowie

o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy

w nowych lub istniejqcych przedsiqbiorstwach spofecznych badi w podmiotach ekonom

spolecznej, pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiot6w w przedsiQbiorstwo spofeczne'

17. Operator monitoruje status i rozw6j przedsiqbiorstwa spolecznego na ka2dym etapie

wsparcia w projekcie zgodnie z Rozdzialem 18 tego dokumentu oraz zapisami poszczeg6lnych

um6w o przyznanie wsparcia.
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* dopuszcza siq zmianq ww. termin6w w uzasadnionych przypadkach.
** wszystkie terminy realizacji poszczeg6lnych scieiek wyraione sq w dniach kalendarzowych.

18. Caio6i wydatk6w powinna byi zgodna z celami przedsiqwziqcia iniezbqdna do rozpoczqcia
lub rozwoju przedsiebiorstwa spolecznego, pod tym tei kqtem wszystkie wydatki bqdq
oceniane. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem tJmowy, pS ponosi na wfasnq
odpowiedzialnodi.

19. W przypadku zakup6w o warto5ci jednostkowej przekraczajqcej 1.000 zi brutto,
przedsiqbiorstwo zobowiqzane jest do przedstawienia Operatorowi dokumentu
potwierdzajacego zakup ubezpieczenia majqtkowego. Koszt polisy ubezpieczeniowej jest
wydatkiem kwalifikowalnym w ramach wsparcia pomostowego.

20. W przypadku wystapienla wEtpliwosci, czy dany wydatek (zwtaszcza koszt planowanych prac
dostosowawczych) zostal prawidfowo gfflacowany, Operator ma moiliwo6i przeprowadzenia
dodatkowej ekspertyzy przez niezaleinGgo'eksperta (koszt opracowania dokumentu ponosr
Operator).

ROZDZ|AI Vtl
ZASADY UB|EGAN|A StE O DOTACJE

L. Przyznawanie dotacji na pokrycie wydatk6w inwestycyjnych odbywa siq wedtug runo
konkursowych okreSlonych przez Operatora.

2. Operator zastrzega sobie prawo wczeSniejszego zamkniqcia ww. konkursu w przypadku
przyjqcia wniosk6w na kwote wyczerpujqcq pozostalq alokacjq.

3. Do ztoienia wniosku o przyznanie dotacji uprawnione s? jedynie uczestnicy projektu
zakwalifikowani do Fundus2u Przedsigbiorczosci Spofecznej w ramach rekrutacji.

4. Przed zlo2eniem wniosku uczestnicl projektu maiq moiliwosi wziqcia udzialu w doradztwie
specjalistycznym, w wymiarze adekwatnym do zaplanowanej 5cie2ki wsparcia Gl w ramach
OWES. Doradztwo to jest ukierunkowane na weryfikacjq i poprawienie zapis6w statutu_
sprawdzenie biznesplanu pod kqtem wymog6w konkursu.

5. Realizacja etapu ubiegania siq o dotacje przebiega zgodnie z etapami rund konkursowvch
okreSlonymi przez Operatora wg ponizszego schematu.

22.07-
05.08.2019r.

06-20.08.2019r.
28.08.2019r.

29.08.-09.09.2019r.
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Europejski€ <9

7/!i4. zarowe iycie, <rysty zysk

4)

Unia Europejska
€u.or€lli Flndos SpoLany

P.ojekt wspdfincasowcny zc irodktiw UniiEurcpejsktej w r1mach ELtrotjejski.!ga fundusru Spotec.nego



ffi
N IT'A\::i:,,,

:ide.

t{{Jr!& LtitAlt!,}t !|trl;l.ltJlllli :l{, l.a|(llt} w l*llJll{.l

fiM
€konoftio
Spotscrna

6. Aby wziq6 udzial w konkursie, naleiy zlo|yi w terminie naboru, prawidlowo sporzqdzony

komplet dokument6w na kt6ry sldada siQ:

7. Komplet dokument6w naleiy zloiyd:
a. w jednym egzemplarzu papierowym(oryginal)

b. w jednej wersji elektronicznej (na ptycie CD/DVD, przenoSnym urzqdzenir

magazynujacym pamiQd, posiadajacym port USB (np. pendrive) - wymagane

zabezpieczenie plik6w haslem dostqpu, kt6re jest przekazywane w zamkniqtej kopercie)

Biznesplan przedsiebiorstwa
spolecznego

Zolqcznik nr 9/9a IOK

(zol. nr 9)

Tok
(zal. nr 9a)

Harmonogram rzeczowo-
finansowy

(wraz z kosztorysem
planowanych do wykonania
rob6t budowlanych)

Zotqcznik nr 70 tok tok

Zestawienie aktyw6w trwalych
planowanych do zakupu o
wartoSci jednostkowej wiqkszej

nii 1.000.00 zl brutto

Zolqcznik nr 77 tdk tak

o6wiadczenia dotyczqce pomocy

de minimis
Zotqcznik nr 4 tok tok

o(wiadczenie o statusie
podatnika vAT

Zotqcznik nr L2 tok tok

Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu

siq o pomoc de minimis

Zotqcznik nr 3 tak tok

Sorawozdanie finansowe za

ostatni zamkniQty rok obrotowy
Nie dotyczy-
dokument wlasny
P5

n,e tok

Inne dokumenty niezbqdne do
oceny wniosku, np. : deklaracje

wsp6lpracy, przedwstqpna

umowa dot. wynajmu lokalu do
prowadzenia dzialalnoSci , prawo
jazdy, dokumenty potwierdzajqce

dodatkowe kwalifikacje i inne

Nie dotyczy-
dokumenty wlosne

PS/Gt

Jeili posiado Jelli posiada

Fundusze
Europejskie \i;i;i. zd.owe ty<ie, < lsty t!.*

uni" europ"1"r" l-l{-l
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- nale2y nagrad zalaczniki (biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
w formacie skan6w ostatecznej wersji oraz w wersji edytowalnej).

8. Nab6r wniosk6w prowadzony bedzie w terminie okre5lonym w harmonogramie konkurs6w
w godzinach 7,30-15.30 w Biurz€ FPS (decyduje data wpfywu dokument6w do biura).

9. zto2ony wniosek wraz z zalqcznikami nie podlega zwrotowi. Zloienie kompletnego wniosku
wraz z zalqcznikami nie oznacza zgody na zawarcie lJmowy o przyzndnie dotocji.

10. Dopuszcza sie maksymalnie 2-krotny udzial tego samego ps/Gl w konkursie o przyznanie
dotacji.

11. Kolejny udzial w konkursie moiliwy jest jedynie w swuacji zmiany min. 50% skladL
osobowego/podmiotowego dotychczapwgj,, inicjatywy lub znaczqcej zmiany charakteru
i zaloieri biznesowych planowanego priedsigwziqcia.

RODZtAt Vill
ocENA WN|OSK6W O pnZVZrunNE DOTACJI

W ciqgu 14 dni kalendarzowych od daty zakofczenia naboru wniosk6w Operator dokonuje
oceny formalnej zto2onych dokument6w.
Uczestnik projektu ma jednokrotnq moiliwosd uzupelnienia brak6w/ poprawy blqd6w przed
przekazaniem wniosku do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisje Oceny
Wniosk6w (dalej KOW).

W przypadku stwierdzenia podczas oceny formalnej wniosku, brak6w/bfqd6w oczywistych,
tJ.:

a. brak podpisu,

b. niewypelnione pola w formularzu,
c. brak co najmniejjednej strony we wniosku,
d. brak kt6regos z wymaganych zalqcznik6w,
e. niesp6jno6d pomiqdzy dokumentami/ogwiadczeniami utrudniajEce ocenq formalnq

Operator powiadamia Gl o konieczno6ci ich uzupelnienia/poprawy. Informacje na temat
brak6w do uzupelnienia zostanq przekazane Gl telefonicznie i/lub za poirednictwem poczty
elektronicznej (uczestnik zobowiEzany jest do potwierdzenia odczytania e-maila),
a w przypadku, gdy uczestnik nie dysponuje adresem e-mail, zostanie powiadomiony
pisemnie.

Gl ma mo2liwoSd jednorazowego uzupelnienia zloionego wniosku w terminie 3 dni roboczych
liczonych od dnia odczytania e-maila bqdi odbioru pisma. Wnioski nieuzupefnione
w terminie lub niekompletne nie zostanE przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej
przez KOW. Operator ma kaidorazowo obowiazek pisemnego poinformowania uczestnika
o wyniku oceny formalnej zloionego przez niego Wniosku o przyznanie dotacji w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zakofczenia oceny formalnej danego wniosku.
Wnioski poprawne pod wzglqdem formalnym przekazywane sq do oceny merytorycznej,
kt6ra trwa nie dluiej nii 7 dni kalendarzowych liczqc od daty zakoiczeniu wcze6niejszego
etapu konkursu. Ocena meMoryczna wniosku dokonywana jest przez KOW powolanq przez
Operatora, obradujqcq w siedzibie Operatora lub innym wskazanym przez przewodniczacego

KOW miejscu.
Komisja sktada siq z minimum 3 os6b, tj.: Przewodniczacego KOW oraz 2 czfonk6w
zewnqtrznych. W sklad KOW moga byd powolani pracownicy Operatora lub inne osoby
wskazane przez Operatora. Osoby powolane do pracy w KOW powinny posiadai kwalifikacje
umoiliwiajqce wfagciwE ocenq wniosk6w o otrzymanie dotacji.
Wynagrodzenie osdb powolanych do pracy w KOW jest wydatkiem kwalifikowalnym.

3f {rttt{t!!.r w
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8. W posiedzeniu KOW fakultatvwnie bierze r6wniei udzial przedstawiciel Regionalnego

o5rodka Polityki Spolecznej /lnst\tucji ZarzQdzaiqcei, w celu zapewnienia obiektywnej

i rzetelnej procedury oceny wniosk6w. Wystepuje on w roli obserwatora z prawem

reagowania iewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny

wniosku.
9. W posiedzeniu KOW fakultatywnie biora udziat doradcy kluczowi/biznesowi odpowiadajEcy

za przygotowanie Gl do udzialu w konkursie o przyznanie dotacji. Wystqpuja oni w roli

obserwatora bez prawa glosu. lch udzial mo2liwy jest jedynie podczas osobistych prezentacji

zaloieri biznesowych Gl, o kt6rych mowa w pkt. 18 niniejszego paragrafu.

10. KOW pracuje zgodnie z harmohogramem przedstawionym przez Operatora we wniosku

projektowym. Operator ma obowiqzek powiadomienia ROPS o planowanym terminie
posiedzenia KOW na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwolaniem.

11. Przewodniczecym KOW jest osoba uprawniona do reprezentowania Operatora. Jest on

powotywany przez Operatora. Przewodniczacy KOW mo2e wyznaczyd spo6r6d cztonk6w KOW

swojego zastQpce. wyznaczenie zastepcy nastepuje w formie pisemnego upowa2nienia.

Przewodniczqcy/Zastqpca PrzewodniczEcego KOW jest odpowiedzialny za zapewnienie

bezstronno6ci i przejrzystogci prac KoW.
12. KOW jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosk6w o otrzymanie

wsparcia finansowego zloionych przez Grupy Inicjatywne, poprzez:

a) weryfikacje i ocenq Biznesplan6w i pozostatych zalqcznik6w do wniosku,

b) uwzglqdnienie przy ocenie, prezentacji przedstawicieli grup inicjatywnych, dotyczacych

zaloiei planowanych przedsiqwziqd,

c) wylonienie podmiot6w, kt6re otrzymaja dotacje (wnioski, kt6re otrzymaly co najmniej 60%

punkt6w og6lem, oraz w poszczeg6lnych punktach oceny meMorycznej uzyskaly
przynajmniej 60% punkt6w u ka2dego oceniajacego czlonka KOW dany wniosek), w ramach

alokacji dostqpnej na danq rundq konkursowq.
13. Posiedzenia KOW sa wa2ne, gdy uczestniczy w nich minimum 2 czlonk6w KOW oraz

P rzewodniczEcy /Tastepca PrzewodniczEcego.
14. Czlonkowie KOW oraz obserwator nie mogE byi zwiqzani z Gl stosunkiem osobistym

(zwiqzkiem mal2e6skim, stosunkiem pokrewiefstwa i powinowactwa i/lub zwiazkiem z tytul-
przysposobienia, opieki lub kurateli) lub sfu2bowym, takiego rodzaju, kt6ry m6glby wywotai
watpliwosci, co do bezstronnosci przeprowadzonych czynnoSci. Czlonkowie KOW oraz

obserwator zobowiqzani sE do podpisania Deklaracji bezstronno6ci i poufno5ci, 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 przyznonie dotacii. Kaildy czlonek Komisji przed

przystapieniem do oceny, zobowiqzany jest takie podpisad Deklorociq bezstronno'ci
znajdujqcA si? na Karcie oceny merytorycznel w odniesieniu do ocenianego przez siebie

wniosku. Niepodpisanie deklaracji bezstronnoici pozbawia czlonka KOW mo2liwoSci oceny

danego wniosku. W niniejszym przypadku wniosek jest kierowany do oceny przez innego

cztonka KOW wskazanego przez Przewodniczqcego/ Zastepce PrzewodniczAcego. Korto oceny

merytorycznej wypelniana jest komputerowo).
16. Przedmiotem oceny KOW sq wylqcznie wnioski ocenione, jako kompletne i spelniajqce

kryteria formalne. W przypadku, gdy oceniajacy dostrzeie, ie wniosek nie spelnia kryteri6w
formalnych, poniewai uchybienia te nie zostafy zauwaione na etapie oceny formalnej,

wniosek, jako niepodlegajacy ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej.

Oceniajacy odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznei.

17. Kaidl wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowane przez Przewodniczqcego/ Zastepce

Przewodniczqcego spoir6d czlonk6w KOW obecnych na posiedzeniu.

18. Komisja oceny Wniosk6w dokonuje oceny Biznesplanu w oparciu o nastqpujEce kryteria:
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Lp. Kryterium
Max. Liczba

punkt6w

I Uzasadnienie dla utworzenia orzedsiebiorstwa
spofecznego i utworzenia
nowych miejsc pracy
przedsiqbiorstwie spolecznym
miejsc pracy w istniejacym
bEdi utworzenia nowych rf,iejsi pracy w

w nowo urworzonym
bEdi utworzenia nowych

spolecznym
podmiocie

warunkiemekonomii spotecznej wylacznie pod
przeksztaf cenia w przedsiqbiorstwo spoleczne)

5

Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiebiorstw
spolecznych w kluczowych sferach rozwojowych
wskazanych w Dzialaniu 1.4 Krajowego Programu Rozwoju
Ekonomii Spotecznej, tj. zr6wnowaiony rozw6j,
solidarnosi pokole6, polityka rodzinna, turystyka
spoleczna, budownictwo spofeczne, lokalne produkty
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju okredlonych w
strategii rozwoju wojew6dztwa i Regionalnym Planie
Rozwoju Ekonomii Spoiecznej dla Wojew6dztwa
Warmifisko-Mazurskiego oraz ocena warto6ci spolecznej
przedsiewziecia, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
odpowiedzialnoici spolecznej
przedsiqbiorstwa spotecznego

10

1 Realno6i projektowanych produkt6w/ uslug i moiliwoSd
ich realizacji

15

2 Racjonalnoii oszacowania liczby potencjalnych klient6w w
stosunku do planu przedsiqwziqcia (analiza rynku oraz
konkurencji)

L5

3 RealnoSt przyjqtej polityki cenowej oraz prognozowanej
sprzeda2y (w tym oferty/ofert uslug danego
przedsiebiorstwa spolecznego w odniesieniu do
realizowanego przedsiqwziqcia

15

1 Szeroko rozumiany potencjal osobowy, kompetencyjny,
kwalifikacyjny, motywacyjny przyszlych czfonk6w lub
pracownik6w przedsiebiorstwa spolecznego

15

L Sp6jno56 planowanych zakup6w z rodzajem dzialalnojci i

stopieh, w jakim zaplanowane zakupy umozliwiajq
kompleksowq realizacjq przedsiqwzigcia (niezbqdnoSi i
racjonalno5d finansowa zakup6w towar6w lub uslug ze

15
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19. Kaidemu Biznesplonowi przyznaje siq odpowiednia liczbq punkt6w, zgodnie z kryteriami

meMoryczno-technicznymi. Ocena poszczeg6lnych kryteri6w bqdzie dokonywana w oparciu

o wagi punktowe w poszczeg6lnych czqSciach karty oceny merytorycznej.

Kaidy Biznesplon moie otrzymai maksymalnie 120 punkt6w.

20. W przypadku, rozbieinosci siqgajqcych co najmniej 30% punkt6w pomiqdzy ocenami dw6ch

czlonk6w KOW (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosii minimum 60%

punkt6w), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, kt6rq przeprowadza trzeci

oceniajEcy, r6wniei wskazany przez Przewodniczqcego/Zastepcg PrzewodniczAcego KOW.

W takim przypadku ocena 3-osobowej KOW jest ostateczna i wiEiEca.

21. Osoba oceniajqca Eiznesplan zobowiazana jest do przedstawienia w formie pisemnej pefneeo

i wvczerouiaceso3 uzasadnienia wystawionej oceny kofcowej, jak i ocen czEstkowych

z poszczeg6lnych czq6ci wniosku. Dokonanie oceny na Korcie oceny merytorycznei czlonek

KOW potwierdza wlasnorQcznym podpisem.

22. Czlonek KOW oceniajqcy wniosek, proponuje niiszq ni2 wnioskowana kwote dofinansowania

w przypadku zidentyfikowania koszt6w, kt6re uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiqzane

z przedsiqwziqciem lub zawyione w por6wnaniu ze stawkami rynkowymi). Czlonek KoW

oceniajqcy wniosek dokladnie wskazuje, kt6re koszty uznaje za nieuzasadnione bqdi zbedne

i w Karcie oceny merytoryczne., przedstawia szczeg6lowe uzasadnienie dla tej decyzji'

Przedstawiajqc propozycjq ni2szej kwoty dofinansowania powinien brad pod uwage, czy po

takiej zmianie przedsiQwziQcie opisane we wniosku bqdzie nadal wykonalne iutrzyma swoje

standardy.

3 Uza5adnienie odnosi sie do konkret6w i element6w podlegaiecych ocenie. Uzasadnienie w kaidej czq6ci karty oceny to

min.3 zdania. W przypadku obniionej punktacji nalezy dodatkowo uzasadnid, kt6ry element w opinii Oceniajqcego zostal

przedstawiony w niewystarczajqcy sposob.

5rodk6w przyznanych przedsiqbiorstwu spofecznemu przy

uwzglqdnieniu ich parametr6w technicznych lub
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23. Oceniaiacy dany wniosek, zobowiazani sq do wypracowania wsp6lnego stanowiska odnoSnie
obniienia wysokofci proponowanej kwoty dofinansowania ze szczeg6fowym uzasadnieniem
przy pozycjach negowanych. Informacje na temat wysoko6ci uzgodnionej kwoty
dofinansowania naleiy zamieScid w protokole z posiedzenia KOW.

24. leieli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do
trzeciego czlonka KOW, wskazanego przez Przewodniczqcego/Zastqpcq przewodniczqcego.

Ostateczna ocena, ksztattuje siq w6wczas wedlug algorytmu opisanego w pkt. Z0 niniejszego
paragrafu.

25. W iadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez cztonka KOW nie moie
przekroczyi kwoty, o kt6ra ubiega ,6iq_JFIypa Inicjatywna, z uwzglednieniem limit6w
zawartych w par. 5 niniejszego regulamlfl.-'

25. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych blqd6w w tresci
wniosku, utrudniajqcych oceniajacym wlaSciwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (bfqdy
rachunkowe, oczywiste pomylki, zapisy powodujqce rozbie2ne interpretacje) dopuszcza siq
moiliwoii korekty wniosku. Korekta moie obejmowad wylqcznie punkty wskazane przez
oceniajEcych. Czlonkowie KOW, kt6rzy oceniali dany wniosek, wypracowuja w tym przypadku
wsp6lne stanowisko i zapisujq ustalenia w Karcie oceny merytorycznej. Nastgpnie ustalenia te
sq przekazywane Gl z prodbq o dokonanie stosownej korekty w tre3ci wniosku. Informacjq na
temat dopuszczonej korekty wniosku naleiy zamie6cii w protokole z posiedzenia KOW.

27. Po przeprowadzeniu oceny KOW sporzedza liste wniosk6w Gl uszeregowanych w kolejnoSci
od najwiqkszej liczby uzyskanych punkt6w i wskazuje wnioski, kt6re otrzymajA
dofinansowanie (wnioski, kt6re otrzymaly co najmniej 60% punkt6w, tj. 72 pkt. og6fem, za6

w poszczeg6lnych punktach oceny merytorycznej uzyskaty przynajmniej 60% punkt6w)
w ramach irodk6w przewidzianych na dotacje inwestycyjne. Informacja o wynikach oceny
mer$orycznej z podaniem m.in. numeru wniosku, liczby punkt6w - tzw. ,,wstqpno listo
ronkingowa" - zostanie umieszczona na stronie internetowej Operatora. Jeieli w terminie 7
dni kalendarzowych nie wpfynq do Operatora odwotania wstqpna lista rankingowa staje siq
lista ostateczna.

28. O przyznaniu dofinansowania decyduje pozycja (liczba punkt6w), jaka dany Biznesplan uzyska
na liicie ronkingowel (niezbqdnym warunkiem jest spetnienie minimum punktowego) oraz
pula 5rodk6w, jakq Operator dysponuje na ten cel. W sytuacji, gdy Biznesplany z listy
rankingowej nie wyczerpia puli Srodk6w przewidzianych na dotacje w danej rundzie
konkursowej, Srodki zostaja przeniesione na kolejne rundy konkursowe.

29. W sytuacji, gdy kwota 6rodk6w, jaka pozostata do wykorzystania w ramach wsparcia
finansowego (w ramach ostatniej rundy konkursowej) jest mniejsza nii wnioskowana przez
kolejnego uczestnika projektu, dotacja przyznawana jest do wysokoSci pozostalych Srodk6w
pod warunkiem, ie uczestnik projektu zobowiqie siq dostosowad zaloienia Biznesplanu do
wysoko6ci przyznanych/pozostalych 6rodk6w. OstatecznE decyzjq podejmuje KOW
w oorozumieniu z Gl.

30. Operator ma (obowiqzek poinformowania Gl o wyniku oceny merytorycznej zloionego przez
niego Wniosku o przyznonie dotacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym)
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania wstQpnej listy rankingowej.
Do pisma informujqcego o negatywnych wynikach oceny merytorycznej zalqcza sie kopie Korf
oceny merytorycznel(bez danych pozwalajqcych na identyfikacjq os6b oceniajecych wniosek)
potwierdzonych za zgodno(d z oryginalem.

31. Kaida Grupa Inicjatywna (bez wzglqdu na decyzjq KOW) ma prawo otrzymania kart oceny
meMorycznej wniosku. Operator zobowiAzany jest do wyslania kopii Kart oceny
merytorycznej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego (bez danych pozwalajqcych na
identyfikacjq os6b oceniajacych wniosek) potwierdzonych za zgodnoSi z oryginalem
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

oX.oEgxr-lriirnaai
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32. Operator z dostqpnej alokacji na udzielenie dotacji wygospodaruje Srodkiw wysoko6ci ok. 5%

na wnioski pozytywnie rozpatrzone w wyniku procedury odwofawczej, opisanej w rozdziale

10.

33. Podmiot, kt6ry nie uzyskal minimum punktowego uprawniajqcego do uzyskania

dofinansowania, ma mo2liwo6i zlo2enia dokument6w w ramach kolejnej rundy konkursowej.

W tej sytuacji Grupa Inicjatywna moie ubiegai siq o dotacjq w kolejnym naborze wniosk6w

o przyznanie wsparcia finansowego na zasadach w obowiqzujacych dany konkurs regulacjach,

Komisja Oceny Wniosk6w bedzie brala pod uwagq opiniQ doladcy kluczowego/biznesowego

wspierajqcego grupq.

34. W sytuacji opisanej w pkt. 32, Gl wnioskujqca ponownie o przyznanie dotacji nie jest

zobligowana do ponownego uczestnictwa w procesie rekrutacji do FPS, pod warunkiem

zachowania pierwotnego modelu biznesowego planowanego P5, formy PS oraz skladu

osobowego PS4. W kaidym innym przypadku, Gl musi ponownie uczestniczyi w rekrutacji do

Funduszu Przedsiebiorczogci Spolecznej, zgodnie z zasadami rekrutacji okreSlonymi

niniejszym dokumentem.
35. Po otrzymaniu decyzji o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego Wnioskodawca,

w nastepujEcej po sobie kolejnosci:
a. w przypadku utworzenia nowego przedsiqbiorstwa spolecznego - tworzy nowe

przedsiebiorstwo spofeczne (rejestruje przedsiebiorstwo spoleczne w Krajowym

Rejestrze SAdowym, bEdt rejestruje dzialalnoid gospodarczq w rejestrze

przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego bqdi podejmuje uchwafq

o rozpoczqciu prowadzenia dzialalnoSci odplatnej - odpowiednio, gdy zachodzi taka

koniecznoSd), potwierdza status przedsiebiorstlva spolecznego oraz przedklada

Operatorowi inne dokumenty, zgodnie 2 wezwaniem,
b. W przypadku istniejacego przedsiebiorstwa spolecznego - potwierdza status

przedsiebiorstwa spotecznego i przedklada Operatorowi inne dokumenty, zgodnie

z wezwaniem,
c. W przypadku braku zastrzeiei ze strony Operatora do wy2ej wymienionych

dokument6w, podpisuje z Operatorem Umowe o udzielenie dotacji, z tym
zastrzeieniem. ie w przypadkach uzasadnionych specyfikE dzialalnoSci
przedsiqbiorstwa spolecznego, Operator moie wezwai Wnioskodawcq do przedloienia

dokument6w i wyja5nied zwiqzanych z planowanq dzialalnojciq (w szczeg6lnoici

zagadnienia zwiEzane z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na

dzialalnoS6).

36. Umowa o udzielenie dotacji okreSla w szczeg6lnosci wartoSd iwarunki wyplaty dotacji, w tym
okres jej wydatkowania, obowiqzki kontrolne i zasadq trwato6ci przedsiewziecia. Wz6r

umowy stanowi Zalqcznik nr 15 do Regulaminu.

ROZDZIAI IX

PROTOK6I.Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKOW

1. Z przeprowadzonych czynnoSci wymienionych w par. 8 niniejszego Regulaminu sporzadzany
jest protok6l z posiedzenia KOW, kt6ry zawiera:

a. okredlenie terminu i miejsca posiedzenia,

b. informacje na temat os6b biorqcych udzial w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych

wniosk6w,

a Dopuszcza sie zmianq na stanowiskach os6b planowanych do zatrudnienia na poziomie nie prrekraczajacym :m% 0g6lnej

liczby kandydat6w, W sytuacji zmiany kandydat6w planowanych do zatrudnlenia, powstaje obowiqzek ukodczenia

obowiezkowego doradztwa z doradcq zawodowym oraz psychologiem w ramach rekrutacji do FPs.
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c. informacje na temat wniosk6w, dla kt6rych dokonano obniienia wnioskowanej kwoty
dofinansowania,

d. informacjq na temat wnlosk6w, dla kt6rych dopuszczono skorygowanie wniosku,
e. inne istotne elementy postQpowania oceniajqcego.
Do protokolu z oceny dolqcza siq w formie zalqcznik6w:
a. liste obecnosci podpisana przez czlonk6w KOW, obserwatora i pozostatych obecnych

os6b,
b. deklaracje bezstronnosci podpisane przez wszystkie osoby biorqce udzial w posiedzeniu

KOW (dotyczy Przewodniczacego, Zastqpce, czlonk6w KOW oraz obserwatora ze strony
tzl,

c. zestawienie wniosk6w *r", ," ,iffiitttum czfonk6w KOW, kt6rzy je ocenili, ocenami
poszczeg6lnych czlonk6w KOW i ich ostateczna ocena,

d. Karty oceny merytorycznej wraz z Deklorocjomi bezstronnoici wypelnione i podpisane
przez cztonk6w KOW, kt6rzy przeprowadzali ocenq wniosk6w,

e. liste Biznesplan6w uszeregowanych w kolejnoSci od najwiqkszej liczby uzyskanych
punkt6w podpisana przez Przewodniczacego/Zastqpcq przewodniczqcego,

ze wskazaniem wniosk6w wylonionych do wsparcia finansowego,
f. inne istotne dokumenty.
Protok6l z posiedzenia KOW wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz wnioskami Gl o otrzymanie
wsparcia finansowego przechowuje Operator.

ROZDZIAI. X

PROCEDURA ODWOIAWCZA
Procedura odwotawcza przysluguje tylko i wytacznie podmiotom, kt6re nie otrzymafy dotacji
(Biznesplon zostal odrzucony na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny meMorycznej
nie otrzymaf wymaganego minimum punktowego).
Ubiegajacy sie o przyznanie wsparcia finansowego, kt6rego wniosek zostal odrzucony na
etapie oceny formalnej lub merytorycznej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania informacji w tej sprawie ma moiliwofd ztoienia do Operatora Wniosku
o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (dalej wniosek). Wnoszac odwolanie uczestnik projektu
powofuje sie na konkretne zapisy, z kt6rymi siq nie zgadza.
W ramach procedury odwolawczej Wnioskodawca nie sklada nowego Wniosku o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego badi wsparcia pomostowego.
Wniosek odwolawczy zostanie uznany za prawidlowo zloiony, gdy bqdzie zawieral:
a. daneGl toisame z danymi wskazanymi we Wniosku o przyznonie dotacji;
b. numer ewidencyjny nadany Grupie Inicjatywnej;
c. wyczerpujace uzasadnienie podniesionych zarzul6w odnosnie przeprowadzonej oceny

Biznesplanu, ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem Gl, ocena zgodnoScl zfoionego
wniosku z krweriami zatwierdzonymi przez Operatora zostala przeprowadzona w spos6b
nieprawidlowy;

d. wlasnorqcznepodpisyBeneficjent6wPomocy.
Wszystkie zarzuty Gl powinny zostad ujete w jednym wniosku. Jeieli - zdaniem Gt - ocena
zostafa przeprowadzona niezgodnie z wiqcej nii jednym kfierium oceny, we wniosku nale^t
wskaza6 wszystkie te kr6eria.
Wniosek powinien zawierad precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzut6w. podmiot nie
sklada 2adnych innych dokument6w. Ewentualna ponowna ocena odbywa siq na podstawie
dokumentacji zlozonej w konkursie u Operatora. Moina dolEczyd r6wniei inne dokumenty
mogqce, zdaniem Gl, Swiadczyd o sfuszno5ci podniesionych we wniosku zarzul6w,
Nie podlega rozpatrzeniu wniosek, kt6ry mimo prawidlowego pouczenia zostai wniesiony:

3.

3.

4.

a

5.

o.

7.
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a. po terminie wskazanym w ust. 2;

b. w spos6b sprzeczny z ust. 3;

c. do niewta5ciwej instytucji.
8. Komisja Oceny Wniosk6w zobowiqzana jest w ciagu 21 dni kalendarzowych od dnia

wniesienia wniosku o ponowna weryfikacjq rozpatrzyd odwotanie. Ponowna weryfikacja jest

dokonywana przez inne osoby, nii te, kt6re uczestniczyfy w ocenie pierwotnej wersj-

Wniosku. Ponowna weryfikacja jest ostateczna.

9. Po zakofczeniu ponownej ocen% Operator niezwlocznie pisemnie informuje osoby, kt6re

wniosly odwolanie o wynikach ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, ie decyzja

ta jest w tym zakresie wiliqca iostateczna.
10. Operator sporzqdza ostatecznQ listQ rankingowa w terminie 5 dni liczqc od dnia

poinformowania wszystkich wnioskodawc6w o ostatecznych wynikach (w wyniku

przeprowadzenia procedury odwolawczej mo2liwe sa zmiany w kolejnosci na wstqpnej liScie

rankingowej). Dane uczestnik6w projektu na liScie sq anonimowe, zgodnie z przepisam

o ochronie danych osobowych.
11. Komisja Oceny Wniosk6w, po zakofczenia procedury wyboru, sporzqdza protok6f z prac

Komisjiw terminie 14 dni liczac od dnia ogloszenia ostatecznej listy rankingowej'

12. W przypadku niewyczerpania puli 3rodk6w przewidzianych na odwotania (tj' ok' 5% alokacji

okre3lonej w Rozdziale 6, pkt. 9) dofinansowanie w postaci jednorazowej dotacji

inwestycyjnej zostanie przyznane kolejnym grupom inicjatywnym znajdujacym sie na liscie

rezerwowej (w kolejnosci uzyskanych punkt6w oraz w zaleinoSci od dostqpnej kwoty).

W przypadku, gdy kwota Srodk6w z procedury odwotawczej, jaka pozostala do wykorzystania
jest mniejsza nii wnioskowana przez kolejnq Gl, dotacja przyznawana jest do wysokosci

pozostalych 5rodk6w, pod warunkiem, ie uczestnik projektu zobowiqie sie dostosowai
zaloienia Biznesplanu do wysoko5ci przyznanych/pozostafych 5rodk6w. OstatecznE decyzje
podejmuje KOW w porozumieniu z Gl.

ROZDZIAT XI

UMOWA O PMYZNANIE DOTACJI

Warunkiem podpisania lJmowy o przyznonie dotacji (zwanej dalej Umowql iest zloienie przez

grupe inicjatywnq dokument6w potwierdzajEcych spelnienie definicji przedsiqbiorstwa

spofecznego.
Ostateczne przyznanie dotacji na zalo2enie i prowadzenie przedsiebiorstwa spolecznego

dokonywane bgdzie w drodze umowy cywilno-prawnej, zawartej na pi6mie pod rygorem
niewainoici. Podpisanie lJmowy nastApi po spdnieniu przez Gl warunk6w okreslonych

w niniejszym Regulaminie.
Dotacja na zaloienie iprowadzenie przedsiebiorstwa spolecznego zgodnie z Biznesplanem

zostanie wyptacona po podpisaniu Umowy na rachunek i w wysoko5ci okreSlonej przez PS

w lJmowie. Wyplata jednorazowej dotacji inwestycyjnej nastapi po otrzymaniu
przeznaczonych na ten cel Srodk6w od lZ ispefnieniu przez PS wszystkich warunk6w Umowy.

Warunkiem wyplaty dotacji jest wniesienie przez PS weksla in blanco wraz z deklaracje

wekslowq (wz6r stanowi zalecznik nr 18! oraz co najmniei jednego z poniisrych rodzaj6w
zabezpieczef prawidlowej realizaqi lJmowy ldo wyboru)s:

a. Porqczenie wekslowe wniesione przez:

L Osoby prawne, sp6lki prawa handlowego nieposiadajEce osobowoici prawnej -
sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokument6w finansowych,

z zastrzeieniem lit. ll, lll,

5 Nalery wskazad rodzaje zabezpieczei.
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3.

ll. Jednostki samorzadu terytorialnego - sytuacja finansowa nie podlega ocenie,
lll. Jednostke prowadzaca Fundusz porqczeniowy,

lV. Osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stale ir6dlo dochod6w.
Wiarygodnosi porqczyciela jest oceniana na podstawie jego sytuacji majqtkowo_
finansowej. W przypadku, gdy porqczyciel/e posiadajq wsp6lnotq majqtkowq ze

wsp6tmal2onkiem - weksel in blanco i deklaracja wekslowa muszq byd podpisane
r6wniei przez mationka, jako porqczyciela wekslowego.

b. Przeniesienie wtasno6ci rzeczy ruchomej (przewlaszczenie) na zabezpieczenie;
c. Przelew (cesja) wierzytelnogci na zlhf:zpkczenie;
d. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia skladnik6w majqtku;
e. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;

f. Zastaw na prawach i rzeczach;

g. Hipoteka na:

L Prawie wtasnoSci nieruchomo5ci;

ll. Prawiewsp6twlasnoSci nieruchomoSci;

lll. Prawieuiytkowaniawieczystegonieruchomo6ci;

lV. Sp6ldzielczym wtasno6ciowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu

uiytkowego lub domu albo domu jednorodzinnego w sp6ldzielni mieszkaniowej;
V. Prawie odrebnej wtasno6ci lokalu;

h. Blokada rachunku bankowego;

i. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu siq egzekucji.

Operator ma prawo niezaakceptowania wybranych przez PS form zabezpieczeh i przedstawienia
innych form, kt6re zostanq uznane, jako ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia moie
nastQpie w przypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenie nie pokrywa w calosci zobowiqzaf
(przyznanej dotacji). W tym przypadku Operator wsparcia ma prawo zaproponowai dodatkowe
zabezpieczenie z w/w katalogu.

ROZDZ|AI Xll
WYDATKOWANIE DOTACJI

Dotacja bedzie wyplacana w nastepujacych transzach:
a. zaliczka do 80% przyznanej dotacji, wypfacana w terminie max. 14 dni od podpisania Umowy

pod warunkiem dostepnosci Srodkdw na rachunku Operatora oraz wniesieniu zabezpieczef
realizacji umowy;

b. platnoS6 koticowa nie wiqcej nii 2O%, w wysokodci pozostatej kwoty dotacji do wyplaty,
po rozliczeniu minimum 75yo otrzymanei I transzy, zatwierdzeniu zestawienia poniesionych
wydatk6w zgodnie z Biznesplanem oraz pozytywnym wyniku kontroli (o ktdrej mowa
w Rozdziale 18) w siedzibie PS, w kwocie pomniejszonej o wyplaconq wysokosi ltranszy i nie
wiqkszej nii pozostala czq56 kwoty dotacji.

Zaleinie od dostqpno5ci Srodk6w finansowych na koncie Operatora procentowy system zaliczkowy
moie ulec zmianie. Wyplata nastapi w terminie max. 14 dni po zatwierdzeniu rozliczenia, pod
warunkiem dostQpno6ci Srodk6w na rachunku Operatora.
Operator dopuszcza wypfatq wsparcia finansowego w inny spos6b nii opisany w ust. 1 niniejszego
Rozdziafu - na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy bqdi w przypadku, kiedy
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Operator nie dysponuje odpowiedniE wysokosciE Srodk6w na rachunku przedmiotowego projektu

lub w innych uzasadnionych celem dziafania przypadkach.

4. podmiot zobowiezany jest w terminie 4 miesiecy od daty podpisania I|mowy poniesi wydatki

inwestycyjne w 100% (wydatkowai 3rodki z zaliczki ipfatno6ci kofcowej zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-f i nansowym).

5. W przypadku niewydatkowania czqici 6rodk6w z przyznanej dotacji PS zobowiqzane jest zwr6cii

niewydatkowane 5rodki finansowe na konto operatora wsaprcia w terminie 14 dni od dnia

zakonczenia realizacji inwestycji.

6. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakofczenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji

okre6lonego w Umowie PS powinien przedstawii Operatorowi szczeg6lowe zestawienie towar6w lub

uslug, kt6rych zakup zostaf dokonany ze Srodk6w dotacji ze wskazaniem ich parametr6w

technicznych lub jakoSciowych (z oSwiadczeniem o dokonaniu zakupu towar6w lub uslug zgodnie

z biznesplanem). Naleiy przedstawii takie wszelkie dokumenty potwierdzajEce poniesienie

przedmiotowych wydatk6w, nP:

a. umowa kupna - sprzedaiY Ue6li dotyczyl,
b. dokumenty potwierdzajqce odbi6r urzqdzef lub wykonanie prac

c. wyciagi bankowe z rachunku PS lub przelewy bankowe potwierdzajace dokonanie platno6ci,

dowody wpfaty (KP) w przypadku platnogci got6wkowej (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

o Swobodzie DzialalnoSci Gospodarczej),

d. inne dokumenty potwierdzajace prawidiowE realizacje inwestycji, np. wyceny rzeczoznawcy

w przypadku zakupu Srodk6w uiywanych,
e. dow6d rejestracyiny w przypadku zakupu Srodka transportu,
f. inne dokumenty wskazane przez operatora

przedsiebiorstwo spoleczne udostepni ww. dokumenty do cel6w kontroli dokonywanej przez FPS,

lnsq/tucje ZarzadzajqcE oraz inne uprawnione do kontroli podmioty.

7. PS moie wystqpid do Operatora z pisemnym wnioskiem (tak2e przestanym drogE elektroniczne)

o wyrarenie zgody na zmianq Biznesplanu iharmdnogramu, w szczeg6lnofci w zakresie zestawienia

towar6w lub usfug przewidywanych do zakupienia, ich parametr6w technicznych lub jakoSciowych

oraz wartosci jednostkowych. W tej sytuacji:
a. Operator, najp6iniej w ciagu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku Beneficjenta

pomocy, informuje pisemnie o decyzji dotyczacej zatwierdzenia lub odrzucenia

wnioskowanych zmian.
b. W przypadku, gdy przesuniqcia w ramach Biznesplanu i harmonogramu wynoszq mniej ni'

10% wartoici 6rodk6w alokowanych w poszczeg6lnej pozycji, liczonych lqcznie dla jednej

pozycji w trakcie realizacji caiego zadania, nie ma obowiqzku uzyskania zgody Operatora,

a jedynie poinformowania Operatora w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.

c. w przypadku przesuniqcia, kt6re bqdzie powodowafo, 2e suma dotychczasowych przesuniqi

bqdzie wiqksza ni2 10% wartosci Srodk6w alokowanych na poszczeg6lne pozycje, do kaidego
przesuniqcia powoduiEcego zwiqkszenie wartoici przesuniqi powyiej 10% 6rodk6w
przeznaczonych na poszczeg6lne pozycje, stosuje siq procedurq wskazane w lit. a) niniejszego

ustqpu, a warunek 10% odnbszony bqdzie do pierwotnej pozycji kwoty przed przesuniqciami.

8. W dniu podpisania Umowy, Operator wystawia Przedsiqbiorstwu spofecznemu ZoSwiodczenie

o udzielonej pomocy de minimis.
9. podmiot, kt6ry otrzymal dofinansowanie przez caty okres udzialu w projekcie nie mo2e zmienii formy

organizacyjno-prawnej prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

10. przez caly okres udziafu w Projekcie, przedsiqbiorstwo ma zapewniona pomoc indywidulanego

doradcy (opiekuna biznesowego), kt6rego gl6wnym zadaniem jest wsparcie biznesowe podmiotu.

11. Podmiot bqdzie zobowiEzany do prowadzenia przedsiQbiorstwa spotecznego na rozw6j, kt6rego

otrzymat dotacjq zgodnie z kryteriami trwalo5ci opisanymi w niniejszym dokumencie (Rozdziaf 1 pkt.

7]..

z-
=/

Unla Europelska
E!rco.js*i Fundusr 5t i!@r!

zdrowe iyci€, dyrty ryikfi itii"ffi"t:n,,

Prajekt wspotlnonsowan\/ ze lrodk'w lJnii Europejskiej w lamach Europejskieqo Fundutsu spolecznego 2/)
---.



i ru|luMtt i!,{ri,tt{nt, w sttLrzttlu!

ffi
NII'A\:./

lidc.

x{Jutt( w!t,AxttA

&M:ronoftta
spolecrna i#!

12. Podmiot, jest zobowiqzany do utworzenia miejsc pracy dla wszystkich UP, na kt6rych zatrudnienie
otrzymal dofinansowanie oraz do ich utnymania zgodnie z kryteriami trwaloici opisanymi
w Rozdziale 7 pk, 6.

13. zatrudnienie powinno nastqpowad na podstawie umowy o pracq/ sp6ldzielczej umowy o pracq
a wymiar czasu pracy nie moie byi ni2szy ni2 % etatu.

14. w okresie trwafoici, operator moie Zqdad od pS aktualnych dokument6w potwierdzaiecych
funkcjonowanie przedsiqbiorstwa, m.in. takich jak: zadwiadczenie z zUS o niezaleganiu w oplacaniu
skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, czy tei za6wiadczenie z Urzedu Skarbowego
o niezaleganiu z uiszczaniem podatk6w.

15' w ciegu 20 dni kalendarzowych po uplywie o[es_!"ffwafoici, PS zobowiqzane jest do dostarczenia
Operatorowi aktualnych dokument6w potwierilzajicych funkcjonowanie przedsiebiorstwa, takich
ja k:

a. za6wiadczenie z ZUS o niezaleganiu w oplacaniu skladek na ubezpieczenie sporeczne
izdrowotne:

b. zaSwiadczenie z Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatk6w
c. zaSwiadczenie o zatrudnieniu;
d. inne dokumenty wskazane przez Operatora.

16. Niedostarczenie dokument6w do ostatniego dnia wyznaczonego przez operatora oznacza
niedotrzymanie warunk6w Umowy i skutkowai bqdzie rozpoczqciem procesu odzyskania Srodk6w
pochodzqcych z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Bp.

17. Wszystkie ptatnoSci dokonywane w ramach umowy dotacji powinny byi dokonywane w formie
bezgotriwkowej (w tym karta platniczq) z konta przedsiqbiorstwa przedstawionego w umowie
dotacji. W sytuacjach wymagajqcych platnoSci got6wkowych, PS zwraca sie z proSba do Operatora
o moiliwo6d dokonania zaplaty w spos6b inny ni2 okre(lony w Regulaminie. W takiej sytuacji
dopuszcza siq zloienie pro6by drogq elektronicznq.

18. Transakcje zawierane od kwoty 1,000 zl i wzwyi naleiy obligatoryjnie dokonad w formie
bezgot6wkowej (w tym karte platnicz?) z konta przedsiebiorstnra przedstawionego w umowie
dotacji.

2.

ROZDZtAt Xill
WSPARCIE POMOSTOWE- ZASADY OG6LNE

Wszelkie informacje dotyczace konkurs6w o przyznanie wsparcia pomostowego beda
przekazywane za poSrednictwem strony internetowej Operatora.
Wsparcie pomostowe przeznaczone jest na sfinansowanie kluczowych wydatk6w niezbednych do
rozwoju przedsiqbiorstwa spolecznego.
Podstawowe wsparcie pomostowe jest wyplacane maksymalnie przez 5 miesiqcy w wysoko6ci
zaleinej od wysoko6ci wymiaru etatu, tj.:
a. w przypadku um6w zawartych do wysokoSci % etatu wlacznie (nie mniej nii % etatu) -

1.500 ztl osobq/ miesiqc;
b. w przypadku um6w zawartych powyiej % etatu - 2 000 z/ osobq/ miesiqc.

4. Przedlu2one wsparcie pomostowe przyznawane jest iedvnie w uzasadnionvch Drzvpadkach
maksymalnie na kolejne 5 miesiqcy funkcjonowania w wysoko5ci zaleinej od wymiaru etatu, tj.:
a. w przypadku um6w zawartych do wysokoSci % etatu wlecznie (nie mniej nii % etatu)- 1.OOO

zV osobe/ miesiec;
b. w przypadku um6w zawartych powyiej % etatu - 1.500 z/ osobq/ miesiqc.

1.

5.
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ROZDZIAI. XIV

ZASADY UDZIELANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

1. Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz doradztwo w postaci

indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane lqcznie.

2. O przyznanie wsparcia pomostowego mogq ubiegad siq jedynie PS, kt6re w ramach Funduszu

Przedsiqbiorczo(ci Spolecznej otrzymaty dotacjq na utworzenie nowych miejsc pracy.

3. O przyznanie wsparcia moie ubiegad sie podmiot, kt6ry przed+oiy Operatorowi prawidlowo

sporzqdzony komplet dokument6w, na kt6ry sklada sie:

r Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dalej Wniosek) - zalacznik nr 19

wraz z nastepujEcymi zalqcznikami:

a. kopiq potwierdzona za zgodnosi z oryginatem aktualnego dokumentu poSwiadczajecego

zgloszenie UP do zUS;

b. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - zalacznik

nr 3;

c. oswiadczenie dotyczAce pomocy de minimis - zalacznik nr 4;

d. kopiq potwierdzonq za zgodno6i z oryginalem dokumentu (np. sp6ldzielcza umowa

o pracq) bqdqcego podstawa zatrudnienia UP przez przedsiqbiorstwo spofeczne.

4. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego naleiy przygotowai w formie
papierowej wypelnionej elektronicznie, w iednym egzemplarzu'

5. Wniosek wraz z wymaganymi zalEcznikami naleiy dostarczyd do Biura Projektu, w terminie
naboru, wskazanym kaidorazowo dla kaidej rekrutacji.

6. PS, kt6re zlo2ylo Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostoweSo w Biurze Projektu

otrzymuje potwierdzenie jego wplywu wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.

7. Nab6r Wniosk6w o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego prowadzony bedzie

cyklicznie, zgodnie z rundami konkursowymi o przyznanie dotacji (dla kaidej rundy konkursowej

o dotacje oglaszany bqdzie jeden nab6r wniosk6w o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego).

8. O rozpoczeciu naboru Operator poinformuje na stronie internetowej Operatora (min. 5 dni
kalendarzowych przed rozpoczeciem naboru).

9. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zloione po terminie naboru,

o kt6rym mowa w pkt.7 i8 nie bedQ rozpatrywane.
10. Operator dokonuje oceny formalno-merytorycznej zlo2onych wniosk6w w ciEgu 7 dni

kalendarzowych od daty wptywu wniosku do biura Operatora.
11. Ocena formalno-meMoryczna Wniosku o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

polega na weryfikacji przez pracownik6w FPS poprawno6ci jego wypelnienia, kompletno6ci oraz

racjonalno(ci i zgodno5ci zaplanowanych wydatk6w z kategoriami okreSlonymi w rozdziale

17 niniejszego Regulaminu.
12. Ocena Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonywana jest na

podstawie kryteri6w zawartych w Karcie oceny Formalno-MeMorycznej.

13. W przypadku stwierdzenia uchybieri formalnych we Wniosku takich jak:

a. brak podpisu;

b. niewypelnione pola w formularzu;
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku;
d. brak kt6rego6 z wymaganych zatqcznik6w.

14. Operator powiadomi w formie pisemnej osobq wyznaczona do kontaktu z podmiotu ubiegajacego

sie o wsparcie, o konieczno3ci usuniqcia uchybieri w terminie do 3 dni roboczych od daty

otrzymania zawiadomienia. Nie usuniqcie uchybien w wyznaczonym terminie skutkuje

odrzuceniem wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Dopuszczalne jest
jednorazowe uzupef nienie dokument6w.
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15. operator ma kaidorazowo obowi4zek poinformowania podmiotu o wyniku oceny zlozonego przez
niego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zakoriczenia oceny.

15. Z przedsiebiorstwami, kt6rym przyznano podstawowe wsparcie pomostowe podpisywana jest
Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

17. Warunkiem wyplaty wsparcia pomostowego jest wniesienie przez pS weksla in blanco. wraz z
deklaracjE wekslowe (wz6r stanowi zalqcznlk nr 181 oraz co najmniej jednego z poniisrych
rodzaj6w zabezpieczeri prawidlowej realizacji lJmowy ldo wyborul':

a. Porqczenie wekslowe wniesione przez:

l.Osoby prawne, sp6lkiig-prawa handlowego nieposiadajqce osobowojci
prawnej - sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokument6w
finansowych,

z zastrzeieniem lit. ll, lll,
ll. Jednostki samorzqdu terytorialnego - sytuacja finansowa nie podlega

ocenie,

lll. JednostkqprowadzqcqFunduszPoreczeniowy,

lv. osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stale ir6dlo
dochod6w. Wiarygodno5i porqczyciela jest oceniana na podstawie
jego sytuacji majatkowo-finansowej. W przypadku, gdy porqczyciel/e
posiadajq wsp6lnotq majatkowe ze wsp6lmal2onkiem - weksel in
blanco i deklaracja wekslowa muszq byd podpisane r6wniei przez

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 przez PS form zabezpieczei i przedstawienia
innych form, kt6re zostana uznane, jako ostateczne, Niezaakceptowanie zabezpieczenia moze
nastqpii w przypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenie nie pokrywa w cato6ci zobowiqzaf
(przyznanego wsparcia pomostowego). W tym przypadku Operator wsparcia ma prawo
zaproponowai dodatkowe zabezpieczenie z w/w katalogu.

18. Wypfata 6rodk6w finansowych przebiega w nastqpujqcy spos6b:7
a. I transza- w wysokosci jednomiesiecznej wyplacana z g6ry po prawidlowym zawarciu umowy,
b. ff transza - w wysokosci dwumiesiQcznej wyplacana z g6ry po zatwierdzeniu zestawienia

wydatk6w poniesionych w ramach I transzy;
c. lfl transza - w wysokoSci trzymiesiecznej, wyptacana z 96ry po zatwierdzeniu zestawienia

wydatk6w poniesionych w ramach ll transzy.
19. Za prawidlowoii wydatkowania i dokumentacje zwiazana z rozliczeniem odpowiedzialny jest

specjalista ds. rozlicze6.

6 Naleiy wskazae rodzaje zabezpieczed.
7 pod warunkiem dostepno5ci 5rodk6w finansowych na rachunku bankowym Operatora.
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ROZDZIAT XV

ZASADY UDZIEIANIN PRZEOTU2OIUEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

1. W uzasadnionych przypadkach, od 5 miesiaca od dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia

pomostowego, PS moie ubiegad sie o wsparcie finansowe na kolejne miesiqce dziatania, jednak

nie dtuiej nii do kofca 12 miesiqca od dnia podpisania Umowf. Przyznanie wsparcia jest

uzaleinione od postqp6w PS w realizacji zalo2ef Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej.

2. O przyznanie wsparcia moie ubiegai siq podmiot, kt6ry przedloiy Operatorowi prawidlowo

sporzqdzony komplet dokument6w, na kt6ry sklada siq:

. wniosek o przyznanie Przedlu2onego Wsparcia Pomostowego - zalqcznik nr 20, wtaz

z nastqpujQcymi zalacznikami:

a. kopie potwierdzone za zgodnoSi z oryginafem aktualnych um6w dot' zatrudnienia
poszczeg6lnych pracownik6w w PS;

b. za6wiadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu skladek na ubezpieczenie spofeczne

i zdrowotne (ZUS) oraz o oplaceniu podatkdw (Urzad Skarbowy);

c. bilans oraz rachunek zysk6w i strat za ostatnie 5 miesiqcy dzialalnosci sp6ldzielni;

d. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis - zalQcznik

nr 3;

e. OSwiadczenie dotyczace pomocy de minimis - zafqcznik nr 4;

f. inne np. materialy promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, ie ich zalaczeniu mo'e byd

istotne w procesie oceny wniosku).
3. Wz6r Wniosku o przyznanie Przedfuionego Wsparcia Pomostowego wraz z informacjq o

wymaganych zatqcznikach zostanie umieszczony na stronie internetowej Operatora'
4. Wniosek o przyznanie Przedluzonego Wsparcia Pomostowego wraz z zalqcznikami skladany jest

w Biurze FPS w wersji papierowej wypetnionej elekronicznie, w jednym egzemplarzu (oryginal
lub kopia potwierdzona za zgodnosd z oryginalem).

5. Wniosek o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego powinien zostai podpisany na

ostatniej stronie.
5. PS, kt6re zloiylo Wniosek o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego w Biurze FPS

otrzymuje potwierdzenie jego wplywu wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
7. Ocena formalna wniosk6w o przyznanie wsporcia jest dokonywana zgodnie z Kartq Oceny

Formalnej Wniosku o prryznanie Przedfuionego Wsparcia Pomostowego- zalqcznik fi 22.

8. Oceny formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia dokonujq niezwtocznie wyznaczeni przez

Operatora pracownicy FPS, kt6rzy podpisuja deklaracje poufnoSci.

9. Ocena formalna polega na ocenie kompletno6ci oraz poprawno5ci Wniosk6w oraz zalqcznik6w.

10. W przypadku stwierdzenia uchybief formalnych we Wniosku o przyznonie przedlu2onego

wsporcio Pomostowego takich jak:

a. brak podpisu

b. niewypelnione pola w formularzu
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku
d. brak kt6regos z wymaganych zalqcznik6w

Operator poinformuje podmiot ubiegoiqcy siq o wspdrcie o koniecznoSci uzupefniania danych

wterminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji. Nieusuniqcie uchybief
w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem Wniosku o przyznanie przedluionego wsparcia

pomostowego. Dopuszczalne jest jednorazowe uzupelnienie dokument6w'

3 Termin pEyznanego przedluioneSo wsparcia pomostowego nie moze byd r6wniei dtu2szy nii data zakoiczenia realizacji
proiektu OWES.
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Do oceny merworycznej zostaja zakwalifikowane Wnioski wraz z zalqcznikami, kt6re uzyskaty

pozytywna ocenq formalnq, tj. spetniaja wszystkie kryteria formalne.
Ocena merytoryczna Wniosk6w o przyznanie przediu2onego wsparcia pomostowego

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

Obrady KOW odbedq siq w mlejscu i terminie wskazanym przez Operatora.
KOW dokonuje oceny meMorycznej Wniosku w oparciu o Kartq Oceny Merytorycznej Wniosku

o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego. Przed przystEpieniem do oceny,

oceniajEcy podpisuje deklaracjq bezstronnoSci i poufnosci.

15. Ocena merytoryczna Wniosku o przyznanie Przedlu2onego Wsparcia Pomostowego
jest dokonywana wedf ug nastqpujqcych

L7.

Koicowq ocenQ Wniosku o przyznanie Przedlu2onego Wsparcia Pomostowego stanowii bqdzie

6rednia arytmetyczna dw6ch ocen niezale2nych oceniajEcych uwzglqdniajqca ocenq

indywidualnego doradcy/opiekuna biznesowego przedsiqbiorstwa. Ocena opiekuna stanowi
czq5i oceny dw6ch niezale2nych oceniajacych. Srednich arytmetycznych nie zaokrqgla siq, lecz

przedstawia wraz z czq6ciq ulamkowq.
Ka2dy Wniosek o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego moie otrzymae
maksymalnie 100 punkt6w. Nie jest moiliwy wyb6r do dofinansowania wniosku, kt6ry uzyskal

mniej nii 60% punkt6w og6tem i mniej ni2 60% punkt6w mo2liwych do uzyskania w kaidym
punkcie oceny, zgodnie z Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedfu2onego

Wsparcia Pomostowego.
W przypadku rozbieinoici siqgajqcych, co najmniej 30% punkt6w pomiqdzy ocenami dw6ch
czlonk6w KOW, (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosii 60% punkt6w),
Wniosek o przyznonie przedluionego wsporcia pomostowego poddawany jest dodatkowej
ocenie przez osobq wskazanq przez Operatora. W takim przypadku ocena 3-osobowej KOW jest
ostateczna i wiaiaca.

-Lb.

Najwainiejsze cele PS na okres 6 miesiecy od momentu
nia przedlu2onego wsparcla

Stopied realizacji Biznesplanu (przychody, koszty, odchylenia)

Dotychczasowa dziafalno6d PS (efekty, iloSi podpisanych um6w,
liczba kontrahent6w, spos6b zarzqdzania) - ocena

o pie ku no/doradcy biznesowego

Piynnoii finansowa - zaistniale problemy, podejmowane Srodki

zaradcze, efekty podejmowanych dziala6

Uzasadnienie planowanych wydatk6w w ramach przediuionego

wsparcia pomostowego
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19.

20.

2L.

22.

Z posiedzenia KOW ,,Przedluione Wsparcie Pomostowe" sporzqdza sie protok6f (zawierajEcy
informacje z przebiegu prac KOW, kt6ry podpisywany jest przez wszystkich czfonk6w KOW.
Operator zobowiqzany jest do poinformowania ka2dego podmiotu o wynikach oceny jego
Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego wraz uzasadnieniem, w tym
o przyznaniu lub nieprzyznaniu PWP.
W przypadku po2ytywnej oceny Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia pomostowego
Operator podpisuje z przedsiqbiorstwem spolecznym Umowq o przyznanie Przedluionego
Wsparcia Pomostowego, okreSlajqcq w szczeg6lnosci warto66 i warunki wypfaty srodk6w.
Warunkiem wyptaty wsparcia pomostowego jest wniesienie przez PS wekla in blanco wraz z
deklaracjq weklowq (wz6r stanowi zalqcznik nr 18) oraz co najmniej jednego z poniiszych
rodzaj6w zabezpieczef prawidlowej realizacji Umowy (do wyboru)e:

a. Poreczenie wekslowe wniesione przez:

l. Osoby prawne, sp6lki prawa handlowego nieposiadajace osobowojci prawnej -
sytuacja finansowa badana jest na podstawie dokument6w finansowych,
z zastrzeieniem lit. ll, lll,

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

lll. JednostkeprowadzqcqFunduszPorqczeniowy,

lV. Osoby fizyczne - w tym przypadku wymagane jest stale ir6dlo dochod6w.
Wiarygodnosi porqczyciela jest oceniana na podstawie jego sytuacji majqtkowo-
finansowej. W przypadku, gdy porqczyciel/e posiadaja wsp6lnotq majqtkowQ ze

wsp6lmafionkiem - weksel in blanco i deklaracja wekslowa muszq byi podpisane

r6wniei przez mationka, jako porqczyciela wekslowego.

b. Gwarancja bankowa lub ubezpiecTeniowa;

c. Zastaw na prawach i rzeczach;

d. Blokada rachunku bankowego;

e. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu siq egzekucji.

Operator ma prawo niezaakceptowania wybranych przez PS form zabezpieczef i przedstawienia
innych form, kt6re zostanq uznane, jako ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia moie
nastApid w przypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenie nie pokrywa w catoSci zobowiEzai
(przyznanego wsparcia pomostowego). W tym przypadku Operator wsparcia ma prawo
zaproponowad dodatkowe zabezpieczenie z w/w katalogu.

ROZDZIAT XVI

PROCEDURA ODWOT,AWCZA - PRZEDT,UZONE WSPARCIE POMOSTOWE

PS, kt6rego Wniosek o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego zostal odrzucony na

etapie oceny merytorycznej ma moiliwosc odwolania siq od oceny przez zloienie wniosku
o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie przedtuionego wsparcia pomostowego,
wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjainien/informacji PS powinien ztoiyd w Biurze
Operatora w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o odrzuceniu
Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia Pomostowego.

e Naleiy wskazad rodzaje zabezpieczei.
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Powt6rna ocena meMoryczna Wniosku o przyznanie Przedluionego Wsparcia pomostowego

nie moie trwai dlu2ej nii 5 dni kalendarzowych od momentu zloienia przez PS odwoiania

w Biurze Ooeratora.
Operator Projektu ma obowiazek poinformowania

merytorycznej. Powt6rna ocena Wniosku jest ocenE

przystuguje odwolanie.

PS o wynikach powt6rnej oceny

ostateczna i wiqiqca, od kt6rej nie

ROZDZIAI XVII

WSPARCI E POMOSTOWE - WYDATKOWANIE

Wsparcie Pomostowe ma na celu ulatwienie przedsiebiorstwu spolecznemu pokrycie niezbqdnych

oplat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia dziatalnofci niezale2nie od poziomu

przychod6w w postaci:

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

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

c. ubezpieczenie majatkowe zakup6w z dotacji - je6li Operator zaiqda przedstawienia polisy

zgodnie z Rozdziafem Vl pkt. 19;u
d. koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczef bezpoSrednio

zwiazanych z prowadzonq dzialalnoscia gospodarcza);

e. koszty eksploatacji pomieszczef (w tym m.in. opfaty za energie elektrycznq, cieplnq, gazowq

i wodq);
f. koszty uslug pocztowych;
g. koszty uslug ksiegowych;
h. koszty uslug prawnych;
i. koszw Internetu;
j. koszty material6w biurowych;
k. koszty dziafad informacyjno-promocyjnych;
l. zakup wyposaienia (niezbqdnego do prowadzonej dzialalno3ci) lub wartosci niematerialnych

i prawnych - kaidorazowo dokonywany na podstawie odrqbnej zgody Operatory;
m. i inne niezbqdne do funkcjonowania przedsiebiorstwa spolecznego.

W odniesieniu do Srodk6w finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego,

obowiqzuje zakaz podw6jnego finansowania tych samych wydatk6w. Jeieli wydatki ponoszone

przez PS zostaty zrefundowane/pokryte w ramach innych Srodk6w publicznych, nie mogq by6 one
ponoszone ze 6rodk6w otrzymanych w ramach Projektu.
Podmiot, kt6ry otrzymal wsparcie pomostowe (podstawowe/przedtuione) jest zobowiezany do

comiesiecznego rozliczania poniesionych wydatkdw poprzez przekazanie specjaliicie ds. rozliczef
nastqpujqcych dokument6w:
a. tabelaryczne zestawienie wydatk6w poniesionych w danym miesiacu (podpisane przez

przedstawiciela podmiotu),
b. dokumenty przedsiebiorstwa potwierdzajace zatrudnienie wszystkich UP, DRA, RCA,

c. dokumenty potwierdzajace oplacenie skfadek ZUS i zaliczki do US za kaide miejsce pracy

utworzone w ramach OWES, za dany miesiqc rozliczeniowy
4. Wyiej wymienione dokumenty PS przekazuje w terminie 20 dni kalendarzowych liczqc od

ostatniego dnia miesiqca, kt6rego dotyczy sprawozdanie.

10 Kwalifikowalne jedynie w ramach podstawowego wsparcia pomostoweSo
rr Obowiazkowe dla wszystkich podmiot6w

2.

3.
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5.

7.

W przypadku stwierdzenia brak6w/nieprawidlowoSci w przedstawionej dokumentacji, specjalisty
ds. rozliczef wzywa PS do uzupefnienia brak6w w ciqgu 3 dni roboczycn.
W sytuacji braku uzupelnienia przedloionej dokumentacji, specjalista ds. rozlicze6 dotacji
iwsparcia pomostowego zglasza ten fakt specjali6cie ds. dotacji iwsparcia pomostowego, kt6ry
moie podjqi decyzjq o wstrzymaniu wyplaty kolejnych transz wsparcia.
Po uplywie wydatkowania kaidej transzy wsparcia, specjalista ds. rozliczef dotacji iwsparcia
pomostowego informacjq o postepie wydatkowania 6rodk6w. Jeieli wydatkowanie przebieglo
prawidtowo, nastgpuje niezwloczne przekazanie kolejnej transzy srodk6w.

RODZIAT XVIII

oBowtAZKt, MoNtToRtNG, KONTROLA

Operator kontroluje prawidlowo3i wykonania Umowy w okresie trwafosci, w zwiqzku z czym
weryfikuje m.in. wykorzystanie przez PS zakupionych towar6w lub uslug zgodnie z charakterem
prowadzonej dzialalno5ci, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.
W szczeg6lno6ci PS powinno posiadad sprzQt i wyposaienie zakupione z otrzymanych Srodk6w
i wykazane w rozliczeniu. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, ii pS nie
posiada towar6w, kt6re wykazaf w rozliczeniu, a kt6re nabyl w celu zuZycia w ramach
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (np. materialy zuiyte w celu Swiadczenia uslug) lub w celu
dalszej sprzedaiy, PS powinno wykazad przych6d z tputu 3wiadczonych uslug lub sprzedaiy
towar6w bEdi tei w inny spos6b uzasadnri fakt nieposiadania zakupionych towar6w.
Operator ma prawo dokonywai kontroli dokument6w w dw6ch wariantach, tj.: kontrola
dokumentacji na wezwanie Operatora oraz kontrola na miejscu w siedzibie PS lub innym
wskazanym miejscu realizacji dzialari przez PS.

Szczeg6iowe zasady kontroli zawarte zostanq w poszczeg6lnych umowach o udzielenie wsparcia
finansowego (tj. dotacji oraz wsparcia pomostowego).
Uczestnicy projektu ka2dorazowo na wezwanie Operatora zobowiEzani sa do podpisania
upowainienia do wystapienia do Krajowego Rejestru Dlug6w Biura Informacji Gospodarczej S.A.
o ujawnienie informacji gospodarczych.
Operator monitoruje status oraz sytuacjq pnedsiqbiorstwa spolecznego (w tym w szczeg6lnoici
procent wzrostu obrot6w12 i poziomu oraz trwafoSci zatrudnienia w przedsiqbiorstwie
spolecznym) zgodnie z celem niniejszego dzialania, niniejszym Regulaminem, Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsiqwziQc w obszarze wlqczenia spotecznego i zwalczania ub6stwa
z wykorzystaniem 5rodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Standardami O3rodk6w Wsparcia Ekonomii
Spofecznej pozytywnie zaopiniowanych Uchwatq nr 62 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 3
paidziernika 2Ot7 roku, a przedsiebiorstwa spoleczne zobowiqzane sq do wsp6lpracy
i udostqpnienia wszelkich z tym zwiAzanych danych.
Przedsiqbiorstwo spoleczne bqdzie zobowiqzane do zwrotu przyznanych Srodk6w wraz
z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania
Operatora lub wta5ciwego organu kontrolnego, jezeli:

a. wykorzystal caloid lub czqsi dotacji niezgodnie z Biznesplanem lub Wnioskiem o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub
istniejqcych przedsiqbiorstwach spolecznych bqdi w podmiotach ekonomii spolecznej, pod
warunkiem przeksztatcenia tych podmiot6w w przedsiebiorstwo spoteczne;

1'?Obrotyto wptywy lub naleinoJci ze sprzedaiy towar6w czy uslug dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy.

*,tgr[
'1.:tii'

5.

4.

J.

7.

Fundusze
EuropeJskie I

i#.,. zd'ovl.e tycte,.lytty tysk

Unii Europcjska
€!.ot.irh a!'rd@ SpoLe.y

Prcjekt wspdlfinantowany ze lrodkdw Unii Eutopejskiej w rctnach furcpeiskiego Funduszu Spaleczrego

I."I



,:ffi
Iq I I)A\.::::,/

li'*e.

fi{ry
Elonomia
Spolac a

It {, lf!t1 W!lf{ta!rA *nU{''9|lt'l !PUL!!Lt'ltl W Slt!ttll-l

f.

h.

w szczeg6lnosci w sytuacji, gdy zakupiono towary lub uslugi nie ujete w zestawieniu towarow

lub uslug przewidzianych do zakupienia lub niezgodnie z ninieiszym Regulaminem lub

Biznesplanem, bqdi w spos6b niezgodny z przepisami powszechnie obowiqzujqcego prawa;

zawiesif prowadienie dzialalnoSci w okresie trwaloSci podmiotu i/lub utworzonego miejsca

pracy;
prowadzil dzialalnoSi w formie Ps przez okres kr6tszy nii trwalo(i okre6lona w niniejszym

Regulaminie;
zfolyf niezgodne z prawdq o6wiadczenie na etapie ubiegania siQ o 6rodki lub na etapie

realizacji Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenle nowego

miejsca pracy w nowych lub istniejacyqhiprzedsigbiorstwach spolecznych bqdi w podmiotach

et onomii spofecznej, wylqcznie pod warunkiem przeksztalcenia tych podmiot6w

w przedsiqbiorstwo sPoleczne;

naruszvl inne istotne warunki umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na

utworzenienowegomiejscapracywnowychIubistniejacychprzedsiebiorstwachspo|ecznych
badiwpodmiotachekonomiispo|ecznej,wytqczniepodwarunkiemprzeksztalceniatych
podmiot6w w przedsiqbiorstwo spofeczne, bez zachowania odpowiednich procedur'

nie soelnil warunk6w trwaloici utworzonych miejsc pracy oraz (lqcznie) trwafo5ci

przedsiqbiorstwa sPoiecznego;

zmienil;woia forme prawna lub/i ustalv Drzesfanki do uzvskania statusu przedsiebiorstwa

sDolecznePo:
i.pobra|caloSiIubczq66dotacjiwspos6bniena|einya|bownadmiernejwysokosci.

8. Monitoring trwalosci utworzonych miejsc pracy oraz (lEcznie) trwalo6ci przedsiqbiorstwa

spolecznego mo2e odbywai siq po zakoficzeniu realizacji projektu. Trwalo5i podlega kontroli

rezultat6w zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq

TarzqdzajqcE.

o.

d.

ROZDZIAI XIX

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane sa przez Operatora'

2. Ostateczna interpretacja zapis6w Regulaminu leiy w kompetencji Operatora'

3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagajq podania ich do publicznej wiadomosci.

stosowne informacje udostqpnione zostanq w Biurze operatora oraz na stronie internetowej

Ooeratora.

ROZDZIAI XX

zAtAczNlKl

A. Rekrutacja:
L. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej - nr -1.

2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Proiektu (kandydata do zatrudnienia) - nr2'

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis- nr3'

4. oswiadczenie dotyczace pomocy de minimis - nr 4.

5. Lista podsumowujaca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami - nr 5'

5. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - nr 5.

7. Karta ocenv merytorycznej formularza rekrutacyjnego - nr 7.

8. Katalog os6b uprawnionych do otrzymania dotacji - nr 8.
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B. Konkurs o przyznanie dotacji:

1. Biznesplan nowoutworzonego przedsiqbiorstwa spolecznego _ nr9.
2. Biznesplan istniejEcego przedsiqbiorstwa s polecznego - nr 9a,
3. Harmonogram rzeczowo-finanso wy _ nr 10.
4' zestawienie aktyw6w trwatych planowanych do zakupu o warto6ci jednostkowej wiekszej nii 1000,00

zl brutto - nr 77.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis_ nr3.
6. O6wladczenie dotyczace pomocy de minimis _ nr 4.
7. Oswiadczenie dot. statusu podatnika VAf _ nr 72.
8. Oiwiadczenie dot. zakupu Srodk6w u2ryanvch_ nr 73.
9. Karta oceny formalnej biznespla nu - nr 74,
10.Karta oceny merytorycznej biznesplanu - nr 15.
l1.Umowa o przyznanie dotacji- nr J6.
12.wykaz dziafalnoSci wykruczonych z moiriwosci uzyskania dofinansowania- nr Jz.
13. Wz6r weksla wraz z deklaracjq wekslowq _ nr 1g.

C. Wsparcie pomostowe:
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - nr 19.
2. Wniosek o przyznanie przedluionego wsparcla pomostowego _ nr 20.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de minimis - nr 3.
4. Oswiadczenia dotyczAce pomocy de minimis - nr 4.
5. Karta oceny formalno-meMorycznej- (podstawowe wsparcie pomostowel _ nr 21.
6. Karta oceny formalnej- (przedluione wsparcie pomostowel - nr ZZ.
7. Karta oceny merytorycznej- (przedlu2one wsparcie pomostowe) _ nr 23.
8. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego _ nr 24.
9. Umowa o przyznanie przedfuionego wsparcia pomostowego _ nr 25.
10.Umowa o przyznanie wsparcia opiekuna biznesowego _ nr 26.
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