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REGULAMIN NABORU POMYSŁÓW OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
(SUBREGION CENTRALNY-ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
1. Miejsce pracy – miejsce pracy dla osób wskazanych w punkcie 2, z którymi stosunek pracy został
nawiązany na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach
socjalnych, ustawy prawo spółdzielcze).
2. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
f)

osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów
nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
i)

osoby niesamodzielne;
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j)

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
3. Podmiot ekonomii społecznej (PES):
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,
z późn. zm.);
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIS;
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź
dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności
komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi
nie więcej niż 50%.
4. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym
i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona
poziomem zatrudnienia tych osób:
i. zatrudnienie co najmniej 50%:
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osób bezrobotnych lub
osób z niepełnosprawnościami, lub
osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
zatrudnieniu socjalnym, lub
 osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
spółdzielniach socjalnych, lub
ii. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
b) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których
mowa w ppkt a, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej
30%;
2) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na
reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
3) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura
zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera
się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub
zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym
dokumencie założycielskim;
4) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę
cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia
określonych w ppkt. 1).
5. Projekt – projekt pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”
(RPSL.09.03.01-24-020F/16) realizowany w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne,
Działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.1. Wspieranie sektora
ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
6. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny-zachodni (OWES) – konsorcjum
(posiadające akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości), którego
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liderem jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic, realizowany wspólnie
z Partnerami projektu:
 Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej,
 Telewizją Polską S.A. w Warszawie, Oddział Terenowy w Katowicach,
 VINCI & VINCI Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci Spółka
Komandytowa z Katowic,
 Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym z Chorzowa.
7. Obszar centralny zachodni województwa śląskiego - teren Miasta Bytom, Miasta Katowice,
Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego
8. Spółdzielnia socjalna – forma przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną, ustanowiona
na zasadach prawa spółdzielczego, prowadząca działalność określoną w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych.
9. Inicjator – osoba bądź osoby o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, biorąca udział
w naborze poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego pomysłu
w terminie określonych w ogłoszeniu o naborze.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady naboru pomysłów na:
1.1. utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w których utworzone zostaną miejsca
pracy;
1.2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
1.3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się
w przedsiębiorstwa społeczne (tzw. ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej).
2. Nabór pomysłów stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji, o której
mowa w ust. 2. Przyznawanie dotacji stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotację na
utworzenie miejsca pracy.
4. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych,
edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy zakres wsparcia ustalony
zostanie indywidualnie przez doradców zatrudnionych w OWES.
5. Ze wsparcia, o którym mowa w punkcie 4, mogą skorzystać wyłącznie osoby należące do grupy
docelowej określonej w § 2 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej (Subregion centralny zachodni województwa śląskiego), tj. w szczególności osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (patrz: Słownik pojęć i skrótów)
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6. Po zakwalifikowaniu się pomysłu do projektu, inicjator przedstawia wykaz osób (o których mowa
w § 2 ust. 3), dla których planuje utworzenie miejsca pracy. OWES dokonuje weryfikacji
kwalifikowalności tych osób (możliwości objęcia wsparciem w ramach projektu). Zrekrutowanie
przez inicjatora odpowiedniej grupy przyszłych pracowników jest warunkiem niezbędnym do
dalszej realizacji pomysłu w ramach projektu oraz ubiegania się o dotację, o której mowa w ust. 2.
§2
Osoby upoważnione do udziału w naborze pomysłów
1. Pomysł w ramach naboru pomysłów może zostać złożony przez :
1.1. Osoby fizyczne;
1.2. Osoby prawne, tj. podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” z dnia 28 maja 2015 roku.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, składające swój pomysł w ramach naboru dalej zwane są
Inicjatorami.
3. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2, przyznawana jest w związku z utworzeniem miejsca pracy dla
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rozumianych zgodnie z pkt.
2 SŁOWNIKA POJĘĆ I SKRÓTÓW), które
3.1. zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie obszaru centralnego- zachodniego
województwa śląskiego: w przypadku osób czasowo zamieszkujących na terenie obszaru
centralnego- zachodniego województwa śląskiego dopuszcza się złożenie oświadczenia
o zamieszkiwaniu na jego terenie;
3.2. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Projektu,
w tym ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Projektu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.);
4. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2, nie może być przyznana osobom, które:
4.1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu posiadały wpis
do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub miały zarejestrowaną działalność na
podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub
oświatową lub były członkiem innej spółdzielni socjalnej);
4.2. uczestniczą w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania
9.3.1 RPO WSL, lub w okresie ostatnich dwóch lat korzystały z innych środków publicznych na
pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
lub założeniem, przystąpieniem do, lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym
zwłaszcza ze środków POKL, Funduszu Pracy, PFRON ,lub środków oferowanych w ramach
RPO WSL 2014-2020;
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4.3. w ciągu ostatnich dwóch lat:
4.3.1. pozostawały w stosunku pracy (także w stosunku cywilnoprawnym) z Liderem
OWES albo Partnerami OWES, albo
4.3.2 pozostawały w stosunku pracy (także w stosunku cywilnoprawnym) z osobami,
które uczestniczyły w procesie rekrutacji albo oceny biznesplanów w ramach Projektu.
4.4. pozostają z osobami wymienionymi w pkt 4.3.2. w związku małżeńskim, stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) albo z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.5. są karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny;
4.6. odbywają kary pozbawienia wolności.
5. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 2 mogą być przeznaczone na następujące cele:
5.1. tworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa w ust. 3, w nowych przedsiębiorstwach
społecznych;
5.2. tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w ust. 3, w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych;
5.3. tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa ust. 3, w podmiotach ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa
społeczne.
§3
Zasady organizacji naboru pomysłów
1.

Informacje o terminach planowanych naborów pomysłów umieszczane są co najmniej na stronie
internetowej OWES, pod adresem: www.swr.pl oraz w biurze projektu.

2.

Ogłoszenia o naborze wniosków, o których mowa w ust. 1, będzie zawierało informację o czasie
trwania naboru, kryteriach oceny wniosków, informację o sposobie i miejscu składania
wniosków, listę wymaganych załączników.

3.

Nabór wniosków trwa co najmniej 7 dni roboczych.

4.

Wnioskodawca może złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika w biurach Partnera/ów
projektu realizujących procedury dotacyjne wskazanym/wskazanych w ogłoszeniu o naborze
pomysłów lub nadać pocztą lub przesyłką kurierską na adres/adresy wskazane w ogłoszeniu
o naborze pomysłów.

5.

Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony bez rozpatrzenia.

6.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską w zakresie określenia
terminu złożenia wniosku jako decydująca uznana zostaje data wpływu wniosku do biura
projektu.
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7.

W terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od zakończenia naboru, wszystkie złożone wnioski
zostają ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

8.

Po zakończeniu oceny wniosków sporządza się protokół z przeprowadzonej oceny wraz z listą
wniosków uwzględniającą punktację sporządzoną według malejącej ilości punktów.

9.

Lista wszystkich wniosków jakie zostały poddane ocenie merytorycznej wraz z uzyskaną
punktacją zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu
w miejscu ogólnodostępnym, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, niezwłocznie po zakończeniu oceny.
§4
Zasady oceny pomysłów

1. Ocena pomysłów składa się z oceny formalnej oraz merytorycznej i dokonywana jest przez
przedstawicieli personelu OWES składający się z co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie
kompetencje związane ze wspieraniem przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej.
2. Ocena dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Pomysłu (załącznik nr 2 do regulaminu).
3. Ocena formalna pomysłu polega na weryfikacji niżej wymienionych warunków, których nie
spełnienie jest podstawą do odrzucenia pomysłu bez możliwości odwołania:
3.1. złożenie pomysłu na prawidłowym formularzu zgłoszeniowym pomysłu;
3.2. czytelne wypełnienie formularza;
3.3. opisy nie przekraczają maksymalnej objętości przewidzianej dla danego pola;
3.4. dołączono wymagane załączniki (dot. osób prawnych);
3.5. pomysł został podpisany przez uprawnione osoby.
4. Wniosek może zostać odrzucony również w przypadku stwierdzenia w trakcie oceny, że opisana
w formularzu działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis
lub zaistnieją inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia
finansowego na dalszym etapie wsparcia.
5. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielenia wsparcia
na każdym etapie oceny oraz stanowi podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
6. Ocena merytoryczna pomysłów złożonych w ramach naboru dokonywana będzie na podstawie
następujących kryteriów oceny:
6.1.Kryteria podstawowe:
6.1.1.trwałość przedsięwzięcia – oceniane są szanse utrzymania się przedsiębiorstwa przez
co najmniej 18 miesięcy (0 – 30 pkt);
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6.1.2.efektywność wykorzystania nakładów – ocenie podlega stosunek wymaganych
nakładów finansowych w odniesieniu do efektów w postaci ilości stworzonych miejsc
pracy (0 – 20 pkt);
6.1.3.wykonalność – ocenie podlega wykonalność przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przede
wszystkim posiadane zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe (0 – 40 pkt);
6.1.4.rentowność – oceniana jest na podstawie przedstawionych prognoz finansowych, tj.
szacunku przychodów i kosztów (0 – 10 pkt);

6.2. Kryteria dodatkowe:
Punkty dodatkowe (maks. 5) mogą być przyznane w sytuacji, gdy pomysł przewiduje
zatrudnienie:
-

osób bezrobotnych z III profilem pomocy, o których mowa w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-

osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
z
niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,

-

osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego
jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy
definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym w Słowniku pojęć i skrótów niniejszego Regulaminu,

-

osób lub rodzin korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia
dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub
rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
o których mowa w PO PŻ.

Punkty za spełnienie kryterium dodatkowego przyznawane są wyłącznie w przypadku
uzyskania przez pomysł co najmniej 60% punktów w każdym z kryteriów
podstawowych.
7. Po zakończeniu oceny pomysłów (o którym mowa w ust. 1.) stworzona zostanie wstępna lista
rankingowa. Aby pomysł został uwzględniony w rankingu, musi uzyskać minimum 60% punktów
w każdym z kryteriów podstawowych. Pomysły, które uzyskają mniejszą liczbę punktów w
poszczególnych kryteriach (nawet jeśli uzyskana ogólna liczba punktów przekracza 60% punktów)
zostaną odrzucone.
8. Inicjatorzy, których pomysły znajdą w rankingu o którym mowa w ust. 7 zostaną zaproszeni na
spotkanie w OWES celem weryfikacji treści zawartych w formularzu oceny pomysłów, W wyniku
spotkania możliwa jest korekta liczby punktów przyznanych danemu pomysłowi (maks. +/- 20
punktów).
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9. Termin spotkania zostanie przedstawiony inicjatorom z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych. Nie stawienie się na spotkanie w wyznaczonym terminie traktowane jest jako
rezygnacja z dalszego udziału w naborze pomysłów.
10. Po zakończeniu spotkań, o których mowa w ust. 9, opublikowany zostanie ostateczny ranking
pomysłów. Do realizacji w projekcie zostaną wybrane pomysły, które otrzymały największą liczbę
punktów, pod warunkiem dostępności środków projektu.

§5
Zasady przygotowania formularza zgłoszeniowego pomysłu
1. Przygotowany przez inicjatora pomysł należy opisać
zgłoszeniowego pomysłu (załącznik nr 1 do regulaminu).

za

pośrednictwem

formularza

2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, na komputerze lub odręcznie.
3. Osoby prawne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2., jako załącznik do formularza
zgłoszeniowego pomysłu zobowiązane są dołączyć:
3.1. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne (załącznik nr 3 do regulaminu);
3.2. oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis ciągu 3 lat poprzedzających (tj. w
roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych ) udzielenie wsparcia (dotyczy podmiotów, którym w ramach projektu
udzielana jest pomoc de minimis) (załącznik nr 4 do regulaminu);
4. Istnieje możliwość dołączenia dodatkowych dokumentów do formularza zgłoszeniowego pomysłu
np. analizy, listy intencyjne, referencje itp.
5. Formularz zgłoszeniowy pomysłu musi zostać podpisany przez:
5.1.

W przypadku pomysłu składanego przez osoby fizyczne – wszystkie osoby stanowiące
grupę inicjatorów wskazaną w formularzu;

5.2.

W przypadku pomysłu składanego przez osoby/ę prawne/ą (rozumianych jako
inicjatora/inicjatorów pomysłu), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2, – przez osoby
upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów.
§6
Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez OWES.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do OWES w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy
prawa, wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz wytyczne IZ.
3. OWES zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
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4. Zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie internetowej OWES projektu
niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
5. OWES (w tym Lider i Partnerzy projektu) nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności za
zobowiązania poczynione przez uczestników projektu, wobec osób trzecich.
§7
Załączniki
1. Wzór formularza zgłoszeniowego pomysłu
2. Wzór karty oceny pomysłu
3. Wzór oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy osób prawnych).
4. Wzór oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych (dotyczy osób
prawnych).
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