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§1 SŁOWNIK POJĘĆ 

  

1. RCWIP- Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Lider 

Projektu; 

2. CWP- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Partner Projektu; 

3. DOPS- Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej; 

4. IWES- Instytucja Wspierająca Ekonomię Społeczną; 

5. JST– jednostka samorządu terytorialnego;  

6. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji 

społecznej to: 

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 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej 

na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie 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; 

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; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością; 
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h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020”; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

Za osobę doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego uznaje się osobę 

doświadczającą wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa powyżej.  

Osoby z niepełnosprawnością –w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Za osobę z niepełnosprawnością w ramach konkursu uznaje się również ucznia albo dziecko w wieku 

przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na 

dany rodzaj niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu głębokim. Orzeczenia te są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch 

lub więcej niepełnosprawności 

7. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - podmiot lub partnerstwo posiadające 

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie 

wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej. OWES na subregion wrocławski jest 

prowadzony przez Partnerstwo: Lidera Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych oraz Partnera Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości;  

8.  PI – Priorytet Inwestycyjny 

9. PO PŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

10. Projekt –„Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”  

nr RPDS.09.04.00-02-0003/19 realizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Lider) i Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości (Partner) na terenie subregionu wrocławskiego obejmującego powiaty: 

milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto 

Wrocław na prawach powiatu,1 współfinansowany przez UE  ze środków EFS w ramach RPO 

WD 2014-2020.  

                                                      
1 Z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach 20% grupy docelowej projektu mogą w stanowić osoby/podmioty 

spoza subregionu wsparcia OWES pod warunkiem poinformowania o podjętych działaniach OWES z właściwego 
subregionu. Wsparciem nie mogą być objęte osoby/Podmioty z poza województwa dolnośląskiego. 
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11. Podmiot ekonomii społecznej (PES): 

11.1 przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia  

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (z późn. zm.); 

11.2 podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym: 

a) CIS-Centrum Integracji Społecznej, KIS-Klub Integracji Społecznej - utworzone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 225, z późn. zm.);  

b) WTZ– warsztaty terapii zajęciowej oraz ZAZ– zakład aktywności zawodowej, o których mowa  

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (z późn. zm.); 

11.3 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 (z późń. zm.) lub spółka non-

profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt t w/w ustawy , o ile udział sektora publicznego w tej spółce 

wynosi nie więcej niż 50%; 

11.4 spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów  

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

(z późn. zm.);  

  

12. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot, który spełnia przesłanki wskazane  

w 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, w tym łącznie poniższe 

warunki: 

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym: 

       i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  

       ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24  kwietnia 

2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późń. zm.), lub  

       iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (z późń. zm.), lub 

 iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późń. zm.),której celem jest:   

             i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 

zatrudnienia tych osób:  

(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, 

lub 
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 osób bezrobotnych, lub 

 absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym (z późn. zm.), lub 

 osób ubogich pracujących, lub  

 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub  

 osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;  

(2) 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 (z późń. zm.)  lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późń. zm.);  

 

                ii) 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 (z późń. zm.)  lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych 

formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(z późń. zm.), przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa 

w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa 

krajowego nie stanowią inaczej);  

b) 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;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS 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;  

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym 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 (z późń. zm.);  

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z 

wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność 

gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku 

umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin 

pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a. 

 

13. Istniejące przedsiębiorstwo społeczne: za istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) 

uznaje się: 

a) w przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES,  
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ale bez uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który  

w momencie przystąpienia do projektu na ścieżkę dotacyjną spełnia cechy przedsiębiorstwa 

społecznego lub 

b) w przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji 

lub wsparcia pomostowego w formie finansowej - podmiot, który spełnia cechy 

przedsiębiorstwa społecznego i zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. 

14. Zespół OWES – Osoby zaangażowane w realizację działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

  

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust. 2, zasady oraz warunki rekrutacji  

i uczestnictwa w Projekcie pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”  

nr RPDS.09.04.00-02-0003/19,  którego realizatorem jest Akredytowany (przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) OWES, prowadzony przez Stowarzyszenie Regionalne 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pełniące rolę Lidera oraz Stowarzyszenie 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, pełniące rolę Partnera.   

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa na wszystkie formy wsparcia 

oferowane w Projekcie, z wyjątkiem naboru na ścieżki wsparcia finansowego oraz zasad 

przyznawania wsparcia finansowego 2  tj. powiązanych z możliwością przyznania wsparcia 

finansowego w postaci dotacji i/lub wsparcia pomostowego w poniższych przypadkach: 

a) Dotacja i/lub wsparcie pomostowe związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w nowych 

przedsiębiorstwach społecznych, tworzonych w ramach projektu; 

b) Dotacja i/lub wsparcie pomostowe związane z utworzeniem nowych miejsc pracy  

w istniejących przedsiębiorstwach społecznych; 

c) Dotacja i/lub wsparcie pomostowe związane z utworzeniem nowych miejsc pracy  

w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych 

podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne; 

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9. Włączenie 

społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).  

                                                      
2 Rekrutacja na ścieżki wsparcia finansowego oraz zasady przyznawania wsparcia finansowego opisana jest w odrębnych 

regulaminach:  Regulamin rekrutacji na ścieżki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego( dotacji) oraz udzielania 
wsparcia pomostowego oraz  Regulamin  udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego( dotacji) oraz udzielania wsparcia 
pomostowego.  
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4. Projekt jest realizowany na terenie subregionu wrocławskiego obejmującego powiaty: milicki, 

oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław na 

prawach powiatu.3   

5. Celem Projektu jest rozwój systemu wspierania ekonomii społecznej w subregionie wrocławskim 

w okresie 1.06.2019–31.05.2022, obejmujący: 

a) utworzenie co najmniej 80 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w nowoutworzonych lub istniejących PS; 

b) wzmocnienie co najmniej 120 PES; 

c) wzmocnienie aktywności i współpracy PES ze społecznością lokalną oraz otoczeniem 

instytucjonalnym i gospodarczym; 

poprzez świadczenie w  sposób komplementarny usług wsparcia ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw społecznych w ramach modułów:  

a) usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), 

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), 

c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe). 

6. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.   

 

§3 GRUPA ODBIORCÓW- UCZESTNICY PROJEKTU 

Uczestnikami projektu mogą być:  

 

1 GRUPA A- osoby indywidulane zamieszkujące na terenie subregionu wrocławskiego, 

z zastrzeżeniem §2 ust.4, które spełniły warunki uczestnictwa opisane w §6, w  tym: 

1.1. A1. Osoby zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu 

§1 niniejszego regulaminu, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające  

w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, powyżej 15 roku życia. 

1.2. A2. Kandydaci/tki do uczestnictwa w ścieżce finansowej, w rozumieniu §1 niniejszego 

regulaminu, z zastrzeżeniem §2 ust.2, w tym:  

a) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wyłączeniem osób niepełnoletnich, 

b) długotrwale bezrobotne w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy nalata 2014-2020”, 

c) ubogie pracujące, 

d) opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

e) opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.  

1.3 A3.przedstawiciele społeczności lokalnej; 

 

                                                      
3 Z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach 20% grupy docelowej projektu mogą w stanowić osoby/podmioty 
spoza subregionu wsparcia OWES pod warunkiem poinformowania o podjętych działaniach OWES z właściwego 
subregionu. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie osób spoza subregionu wsparcia OWES należy 
do OWES. 

http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/


  

        

  

Z pasją łączymy ludzi  
www.rcwip.pl, www.cwp.wroclaw.pl   

 

  

  

2 GRUPA B- podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub inną prawnie dopuszczalną 

formę działalności na terenie subregionu wrocławskiego za wyjątkiem sytuacji o której mowa w 

przypisie nr 3, prowadzące działalność lub zamierzające rozpocząć działalność na terenie 

subregionu wrocławskiego, z zastrzeżeniem §2 ust.4, oraz ich pracownicy lub przedstawiciele, 

które spełniły warunki uczestnictwa w Projekcie wskazane w §6, w tym: 

2.1 B1. Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu §1 niniejszego regulaminu, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe 

oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

2.2 B2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

w tym podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej  

o charakterze reintegracyjnym; 

2.3 B3. Podmioty mogące wziąć udział w działaniach projektowych za wyjątkiem 

wsparcia finansowego: publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynki pracy oraz 

pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele nauki i biznesu; 

 

3 GRUPA C- Instytucje wspierające ekonomię społeczną, które spełniły warunki 

uczestnictwa w Projekcie wskazane w §6, w tym: 

3.1 m.in. OWES z pozostałych subregionów, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej;   

 

4. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: 

4.1 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne 

społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych; 

4.2 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby  

z zaburzeniami psychicznymi; 

4.3 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego; 

4.4 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów  

w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v. 
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§4 ŚCIEŻKI WSPARCIA ORAZ USŁUGI W RAMACH OWES 

 

1. Wsparcie w ramach OWES będzie realizowane na podstawie ścieżki wsparcia przypisanej 

Uczestnikowi/czce na podstawie indywidulanej diagnozy, przeprowadzonej i przygotowanej przez 

doradcę kluczowego OWES. 

2. Dopuszczalna jest zmiana/przypisanie innej ścieżki wsparcia w zależności od aktualnych potrzeb 

Uczestnika/czki.  

3. Ścieżki wsparcia klientów OWES: 

3.1 Podstawowa ścieżka wsparcia Klienta DOWES; 

3.2 Ścieżka wsparcia dla osób fizycznych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne; 

3.3 Ścieżka wsparcia dla osób prawnych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne; 

3.4 Ścieżka wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych chcących zatrudnić/przyjąć w poczet 

członków osobę fizyczną zagrożoną wykluczeniem społecznym; 

3.5 Ścieżka wsparcia w zakresie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii 

społecznej 

3.6  Ścieżka wsparcia w zakresie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej; 

3.7 Ścieżka wsparcia dla osób prawnych chcących przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne; 

3.8 Ścieżka wsparcia w zakresie rozwoju istniejących przedsiębiorstw społecznych; 

3.9 Ścieżka wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w podmiotach ekonomii 

społecznej; 

3.10 Wsparcie pracowników podmiotów ekonomii społecznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

i nabywania doświadczenia zawodowego; 

3.11 Ścieżka wsparcia w zakresie usług animacji i inkubacji lokalnej; 

4. Powyższe ścieżki wsparcia będą realizowane w ramach usług wsparcia ekonomii społecznej,  

które w  ramach projektu świadczone są w sposób komplementarny i obejmują: 

 

4.1 Usługi animacji lokalnej ( usługi animacyjne), w tym m.in.: 

1) działania zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, 

w tym podejmowanie działań animacyjnych, umożliwiających tworzenie podmiotów 

obywatelskich, partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej; 

2) działania zmierzające do ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju 

aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na 

celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym; 

3) wyszukiwanie, przygotowywanie i wspieranie lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą 

działalność animacyjną w danym środowisku; 
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4) współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak organizacje pozarządowe, jednostki 

samorządu terytorialnego (JST), przedstawiciele sektora nauki oraz przedsiębiorcy, dotycząca 

rozwoju ES, m.in. poprzez promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych; 

 

4.2 Usług rozwoju ekonomii społecznej ( usługi inkubacyjne): 

4.2.1 Ekonomizacja istniejących organizacji pozarządowych poprzez: 

 

A) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub 

przekształcenie w PS - bez tworzenia miejsc pracy; 

 

B) przekształcanie organizacji pozarządowych w PS i utworzenie miejsc pracy poprzez: 

 wsparcie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, potrzebnych do ekonomizacji organizacji 

 przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym (etap 

możliwy po przekształceniu organizacji w przedsiębiorstwo społeczne); 

 wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług; 

 wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w zakresie 

reintegracji zawodowej i społecznej; 

 

4.2.2 Tworzenie PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku 

publicznego. 

 

4.2.3 Wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej – tj. 

CIS, KIS, ZAZ, WTZ  

 

4.2.4 Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego  

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej niezbędnych do utrzymania miejsc pracy 

w istniejących podmiotach ekonomii społecznej 

 

4.2.5 Wsparcie na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego poprzez zastosowanie 

w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:  

 wsparcie szkoleniowe (w tym szkolenia zawodowe), doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz 

usługi indywidualnego mentoringu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 

do założenia przedsiębiorstwa społecznego (usługi świadczone na etapie zakładania 

przedsiębiorstwa społecznego oraz w okresie pierwszych 6 miesięcy jego działalności);  

 przyznanie środków finansowych na założenie  przedsiębiorstwa społecznego - dotacja; 
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 wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług; 

 wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej ; 

 

4.3  Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych ( usługi biznesowe): 

 wsparcie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, potrzebnych do pracy w PS; 

 przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym - 

dotacja (w połączeniu ze świadczeniem kompleksowej usługi wsparcia na rzecz danego 

przedsiębiorstwa społecznego); 

 wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług; 

 wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację). 

 

§5 FORMY WSPARCIA W  PROJEKCIE 

 

Odbiorcami form wsparcia mogą być osoby fizyczne i/lub pracownicy/przedstawiciele Podmiotów 

zgodnie §3. Rekrutacja odbywa się wg zasad wskazanych w §6, z zastrzeżeniem §2 ust.2.  

 

1. Działania animacyjne,  w tym  m.in.: 

a) spotkania animacyjne; 

b) działania edukacyjne, w tym konsultacje ( indywidulane/małe grupy), seminaria 

grupowe; 

c) warsztaty- stacjonarne lub wyjazdowe; 

d) wizyty studyjne; 

e) forum wymiany doświadczeń; 

 

1.2 Tematyka seminariów/warsztatów/wizyt studyjnych m.in: 

a) społecznie odpowiedzialne zamówienia; 

b) współpraca z biznesem, JST-PES; 

c)         umiejętności potrzebne lokalnym liderom/PES/JST do rozwoju ES; 

d) praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 

e) partnerstwa/klastry(tworzenie/wspieranie)itp. 
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2. USŁUGI DORADCZE/EDUKACYJNE 

2.1 świadczone w siedzibie Lidera lub Partnera, a także w innym dogodnym dla Uczestnika 

projektu miejscu;   

2.2 realizowane w formie:  

 tradycyjnej  (jeden klient),   

 grupowej (kilku klientów),   

 e-wsparcie (z wykorzystaniem narzędzia komunikacji elektronicznej np. telefon/mail); 

 

A) usługi edukacyjne ogólne świadczone w zakresie m.in.; 

 tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 

  rejestrowania działalności PES, 

 zewnętrznego finansowania PES, 

 prowadzenia działalności statutowej, 

B) usługi edukacyjne w dotyczące prawa zamówień publicznych świadczone w zakresie 

m.in.; 

 motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PES4/JST w procedurach PZP w 

tym społecznie odpowiedzialnych, 

 pomoc w opracowaniu i składaniu ofert, 

 monitorowanie wyników postępowań, 

C) doradztwo kluczowe ogólne świadczone w zakresie m.in.; 

 tworzenia PS przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 

 tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 

 rejestrowania działalności PES, 

 zewnętrznego finansowania PS i PES, 

 prowadzenia działalności statutowej PES, 

 przekształcania funkcjonujących podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, 

 ekonomizacji organizacji, 

 tworzenia i wspierania funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych; 

D) doradztwo kluczowe biznesowe w zakresie m.in.: 

 przygotowania/opracowania biznesplanu i/lub studium wykonalności dla inwestycji PES, 

 branżowym i zawodowym związanym z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności 

gospodarczej lub statutowej odpłatnej, 

 poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert, 

 negocjacji z instytucjami finansującymi, 

 ubiegania się o środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Pracy, PFRON, 

                                                      
4 Z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych 
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 ubiegania się o wsparcie bezzwrotne, 

 ubiegania się o wsparcie zwrotne ( w tym m.in. wsparcie w analizie sytuacji i potrzeb finansowych 

PES, wsparcie w procesie ubiegania się o środki, w okresie spłaty zaciągniętego zobowiązania 

finansowego), 

 przygotowania dokumentacji dotyczącej ubiegania się o finansowanie zwrotne lub bezzwrotne, 

 montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, 

 opracowania planu naprawczego dla przedsiębiorstwa społecznego, 

 planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju i/lub koncepcji zwiększania wolumenu 

sprzedaży przez przedsiębiorstwa społeczne, 

 budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, 

personelem i/lub interesariuszami; 

 

E) doradztwo specjalistyczne, na wniosek klienta/doradcy kluczowego/doradcy biznesowego, 

dopasowane do aktualnych potrzeb w celu sprostania specyficznym potrzebom osób fizycznych 

oraz PES, w zakresie przedmiotowym będącym poza wiedzą merytoryczną doradcy kluczowego 

lub doradcy kluczowego biznesowego,  w zakresie  m.in. 

1) prawnym, m.in:  

 prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, 

 prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, 

 podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES 

 obowiązki pracodawcy względem pracowników. 

 

2) księgowo-podatkowym, m.in: 

 rachunkowość PES, 

 zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, 

 księgowość, 

 płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne. 

 

3) osobowym, m.in: 

 zarządzanie organizacją, 

 zarządzanie pracownikami, 

 zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów. 

 

4) finansowym, m.in: 

 pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze 

wsparciem w przygotowaniu wniosków, 
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 pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach 

Funduszu Pracy lub PFRON 

 planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl). 

 

5) marketingowym: 

 planowanie marketingowe, 

 kształtowanie elastyczności ofertowej, 

 polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, 

 opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, 

 badanie rynku, 

 wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES, 

nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług. 

 

F) doradztwo PZP w zakresie m.in.: 

 motywowanie do szukania zamówień, 

 pomoc w opracowaniu/składaniu ofert przez PS; 

 monitorowanie wyników postępowań; 

 

G) doradztwo wspierające w ramach usług inkubacyjnych i biznesowych w zakresie m.in: 

 planowania ścieżek, 

 procesów doradczych, 

 wydatkowania wsparcia pomostowego finansowego. 

 

H) mentoring/tutoring/coaching- w zależności od potrzeb, wspierający proces doradczy dla PS. 

 

3. SZKOLENIA/WARSZTATY 

 

3.1  dostosowane do potrzeb/oczekiwań  poszczególnych grup odbiorców w zakresie np: 

 powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, 

 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej 

(z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES), 

 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie 

zasobami ludzkimi, 

 aspekty prawne , aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, 

 tworzenie biznesplanów oraz marketing, 

 budowanie powiązań kooperacyjnych, 

 restrukturyzacja działalności, 
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 lokalne strategie i rady działalności, 

 zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym, 

 umiejętności społeczne, 

 szkolenia zawodowe/branżowe/podnoszące kompetencje,5 

 

4. usługi reintegracji zawodowej i społecznej6 

4.1. świadczone w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione 

w przedsiębiorstwie społecznym, obejmują m.in.: 

 działania motywacyjne,  

 pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,  

 budowanie kompetencji społecznych, 

 zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów. 

 

 

5. staże - mające na celu zdobycie doświadczenia/umiejętności celem  zwiększenia szans na 

znalezienie pracy.7 

 

6. wsparcie finansowe(z zastrzeżeniem §2 ust.2): dotacje/wsparcie pomostowe na 

utworzenie nowych miejsc pracy w:  

 nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym,  

 istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,  

 podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego 

podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne; 

 

                                                      
5  
5 Zasady dotyczące realizacji szkoleń zawodowych/podnoszących kompetencje  zawarte są w Załączniku nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 
6 dla osób, które zostały zakwalifikowane do projektu na ścieżkę wsparcia finansowego oraz dla osób, które nie będą się 
ubiegać o wsparcie finansowe (dotację) w niniejszym projekcie, ale skorzystały ze wsparcia finansowego (dotacji)  
w poprzednich projektach realizowanych w ramach RPO WD, działanie 9.4 ( 2016-2019), z wyłączeniem projektu 
realizowanego przez DOPS w ramach działania 9.4, jednakże przy jednoczesnym spełnieniu poniższych przesłanek: 
a) mają formę zintegrowanego, zindywidualizowanego wsparcia osób podejmujących zatrudnienie w przedsiębiorstwie 
społecznym, 
b) mają na celu utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie specjalistów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, 
obejmującą działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, umiejętności miękkie oraz wsparcie  
w miejscu pracy i poza pracą, 
c)  poprzedzone są indywidualną diagnozą osoby objętej wsparciem, 
d) realizowane są przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem. 
  
7 Zasady dotyczące realizacji staży zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/


  

        

  

Z pasją łączymy ludzi  
www.rcwip.pl, www.cwp.wroclaw.pl, 

 

  

  

St
ro

n
a1

6
 

7. Oferowane w ramach projektu formy wsparcia są bezpłatne. 

8. Powyższe  formy wsparcia adresowane są , w zależności od danej  formy, do Uczestników/czek 

projektu zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej tabeli: 

 

 

 

§6  REKRUTACJA 

  

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób bezstronny, przejrzysty z zachowaniem 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. 

2. Rekrutacja prowadzona we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i 

Beneficjentami realizującymi projekty w ramach RPO WD 9.1, 9.2 i 6.3. 

A1.osoby zagrożone  

ubóstwem lub wykluczeni

em społecznym, 

w tym osoby pozostające 

bez zatrudnienia 

wymagające w pierwszej 

kolejności akty-wizacji 

społecznej

 A2. osoby 

zagrożone ubóstwem lub wy

kluczeniem społecznym, z w

yłączeniem osób niepełnolet

nich- ścieżka fiansowa 

A3.przedstawici

ele społeczności 

lokalnej 

B1.  

podmioty ekonomii społecz

nej,w tym przedsiębiorstwa 

 społeczne,organizacje poz

arządowe,kościoły,związki 

wyznaniowe oraz osoby pr

awne kościołów i związkó

w wyznaniowych 

B2. 

jednostki samorządu terytorialne

go i ich jednostki organizacyjne,

w tym podmioty uprawnione do 

tworzenia podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze 

reintegracyjnym 

B3. 

podmioty mogące wziąć udział 

w działaniach projektowych za 

wyjątkiem wsparcia finansoweg

o: 

publiczne służby zatrudnienia i in

ne instytucje rynku pracy oraz p

omocy i integracji społecznej,pr

zedstawiciele nauki i biznesu 

C. 

Instytucje wspierające ekonomi

ę społeczną , m.in. OWES z 

pozostałych subregionów, 

DOPS

spotkania TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

działania edukacyjne, w tym 

konsultacje ( indwyidulane/małe grupy), 

seminaria grupowe

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

warsztaty- stacjonarne lub wyjazdowe TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

wizyty studyjne TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

forum wymiany doświadczeń TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

usługi edukacyjne ogółne TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

usługi edukacyjne w zakresie prawa 

zamówień publicznych
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

doradztwo kluczowe ogólne TAK TAK TAK TAK TAK

doradztwo kluczowe biznesowe TAK (1)

doradztwo specjalistyczne TAK TAK TAK TAK TAK TAK

doradztwo PZP TAK

doradztwo wspierające TAK TAK TAK TAK TAK TAK

mentoring/tutoring/coaching TAK (1)

stacjonarne 1 lub 2 dniowe TAK TAK TAK TAK

usługi 

reintegracji zawodowej i społecznej
TAK

doradztow reintegracyjne specjalistycz

ne
TAK

Warsztaty kompetencji społecznych TAK

wyjścia 

o charakterze społecznym/kulturalnym
TAK

szkolenia zawodowe i podnoszące 

kompetencje
TAK TAK TAK

staże TAK TAK TAK

Wsparcie finansowe na utworzenie 

miejsca pracy ( dotacja)
TAK TAK TAK

Wsparcie finansowe pomostwe             

( podstawowe/przedłużone)
TAK TAK TAK

1) - tylko przedsiębiorstwa społeczne

WSPARCIE FINANSOWE (2)

2) - szczegółowe informacje dotyczące  osób/podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie fianansowe oraz zasady przyznawania wsparcia finansowego zawarte są w odrębnych regulaminach: Regulamin rekrutacji na ścieżki 

udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego( dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego oraz  Regulamin  udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego( dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego.

ANIMACJA

osoby indywidulane podmioty

REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

SZKOLENIA

DORADZTWO

http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
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3. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób dostosowany do potrzeb klienta m.in. w celu 

zniwelowania barier odbiorców:  

• osobiście (w biurze projektu lub w terenie) – miejsca i obsługa dostosowana do potrzeb 

grup, np. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi;  

• telefonicznie /mailowo na adres dowes@rcwip.pl  

(pod warunkiem uzupełnienia dokumentacji papierowej). 

4. Zespół OWES zapewnia wsparcie w przygotowaniu i dostarczeniu dokumentacji rekrutacyjnej.  

4.1 Osobą odpowiedzialną  jest doradca ds. naboru, który 

a) dokonuje weryfikacji kwalifikowalności uczestników/czek, 

b) dokonuje wstępnej weryfikacja potrzeb uczestników/czek, 

c) wspiera uczestników/czki w procesie kompletowania i wypełniania dokumentów 

rekrutacyjnych. 

5. Proces rekrutacji następuje na podstawie:  

5.1 Weryfikacji formalnej (spełnienie warunków określonych w niniejszym § oraz w  §3. 

a) Podpisania dokumentacji związanej z udziałem w projekcie, m.in. formularzy 

rekrutacyjnych/deklaracji uczestnictwa ( załączniki nr 1), umów o udzielenie wsparcia 8oraz 

innych niezbędnych oświadczeń/dokumentów do prawidłowej realizacji projektu. 

b) Dostarczenia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestnika/czki/podmiotu, 

w zależności od przesłanki9, np.: 

 urzędowego zaświadczenia w przypadku osób zarejestrowanych  

w urzędach pracy jako bezrobotne lub oświadczenia uczestnika niezarejestrowanych w urzędzie 

pracy; 

 odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia – w przypadku 

osób z niepełnosprawnością; 

 oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują  

w publicznych rejestrach (zaznaczenie odpowiedniego pkt w formularzu rekrutacyjnym/deklaracji 

uczestnictwa; 

 na prośbę realizatora dokumentów poświadczających status/formę prawną/formę prowadzenia 

działalności  

w przypadku podmiotów obejmowanych wsparciem w ramach projektu. 

                                                      
8 Z zastrzeżeniem, iż umowy w ramach projektu będą podpisywane z osobami, które zgłoszą się do projektu od dnia 
01.11.2019r. 
9  kiedy możliwe jest uzyskania przez Uczestnika/czkę zaświadczenie potwierdzające przynależność do danej grupy 
docelowej obligatoryjnie należy załączyć zaświadczenie, w pozostałych przypadkach dopuszczalne jest złożenie przez 
Uczestnika/czkę oświadczenia potwierdzającego status.  
 

http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
mailto:dowes@rcwip.pl
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5.2 Spotkania z doradcą kluczowym, który jest odpowiedzialny za opracowanie dla 

uczestnika/czki indywidulanej diagnozy, na podstawie której uczestnik/czka zostanie 

skierowany/a na odpowiednią ścieżkę wsparcia,  

6. Rekrutacja do form wskazanych w: §5 ust.1 pkt.1.1 lit.a,b,  §5 ust.2 pkt. od A do H, §5 ust.310, 

§5 ust.4, §5 ust.5,jak m.in: spotkania animacyjne, działania edukacyjne, usługi doradcze 

/edukacyjne ,usługi reintegracyjne, staże, szkolenia zawodowe/podnoszące kompetencje jest 

otwarta i prowadzona jest w sposób ciągły. 

7. Na formy wskazane w §5 ust.6 obowiązuje odrębny Regulamin11 

8. Na pozostałe formy wskazane w §5 ust.1 pkt.1.1 lit.c,d,e, §5 ust.312, obowiązuje odrębna 

rekrutacja oraz decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem §6 ust.10 oraz  §3 ust.4. 

a) Ostateczna lista osób kwalifikujących się na wyżej wymienione formy wsparcia wraz z listą 

rezerwową zostanie stworzona na maksymalnie na trzy dni przed rozpoczęciem działania. 

b) Maksymalnie trzy dni przed rozpoczęciem działania Realizator telefonicznie potwierdza obecność 

osób zakwalifikowanych.  

c) W razie zwolnienia się miejsca następuje wybór osób z listy rezerwowej.   

d) W przypadku grupowych działań edukacyjnych, seminariów, warsztatów, szkoleń miejsce 

realizacji zostanie podane do wiadomości osobom zakwalifikowanym do wsparcia. Niniejsze 

działania będą się w miejscach dostosowane do potrzeb uczestników (np. dla osób 

niepełnosprawnych).  

e) W przypadku nie zebrania zaplanowanej liczby osób, umożliwiających przeprowadzenie działania, 

Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do jego odwołania lub zmiany terminu.  

f) Osoby które ukończą szkolenia/warsztaty zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia otrzymają 

zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.  

g) Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia/warsztatu będzie uczestnictwo w min. 

90% zajęć.  13 

h) W przypadku zakwalifikowania się na formę wsparcia w postaci szkoleń 

zawodowych/podnoszących kompetencje lub staży, konieczne będzie podpisanie umowy o 

zorganizowanie stażu lub umowy o szkolenia zawodowe/podnoszące kompetencje, zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 lub Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

9. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do:  

9.1 Akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu;  

9.2 Wypełnienia  i podpisania formularza dotyczącego danych osobowych; 

                                                      
10 Wyłącznie szkolenia zawodowe/podnoszące kompetencje 
11 Regulamin rekrutacji na ścieżki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego ( dotacji) oraz udzielania wsparcia 
pomostowego oraz Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego ( dotacji) oraz udzielania wsparcia 
pomostowego 
12 Za wyjątkiem szkoleń zawodowych/podnoszących kompetencje 
 
13 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Realizatora, % obowiązkowego uczestnictwa może ulec zmniejszeniu. 

http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
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9.3 Podpisania Umów o udzielenie wsparcia w ramach projektu; 

9.4 Potwierdzenia uczestnictwa poprzez złożenie podpisu na stosownych dokumentach ( np. 

listy obecności, kart usług); 

9.5 Wypełniania dokumentacji projektowej; 

9.6 Wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób uczestnictwo w projekcie 

przyczyniło się do podniesienia umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie trwania 

projektu jak i po jego zakończeniu); 

9.7 Wyrażenia zgody na przekazanie danych do monitorowania wskaźników 

kluczowych/ewaluacji , w tym zobowiązanie  do informowania po zakończonym udziale 

w projekcie.14 

10. Wnioskodawca zastrzega, iż pierwszeństwo udziału  w działaniach projektowych( formach 

wsparcia) mają uczestnicy/czki projektu, którym doradca kluczowy OWES  zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami uczestników/czek przypisał daną ścieżkę ( zgodnie z § 4ust.3), 

którą zawiera daną formę wsparcia. 

11. Za realizację działań zaplanowanych do wykonania w ramach projektu odpowiada kadra. 

  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.  

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

Realizatora projektu - www.rcwip.pl i/lub www.cwp.wroclaw.pl  

3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa krajowego  

i unijnego , dokumenty programowe oraz wytyczne horyzontalne w zakresie Europejskiego 

Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów RPO WD 2014-2020, 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD Wytycznych w zakresie włączenia 

społecznego, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu dla Działania 9.4 oraz Standardów 

OWES. 

4. W zakresie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszego Regulaminu – ostateczną 

decyzję podejmuje Realizator.  

                                                      
14 M.in.: W przypadku osób indywidulanych do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie-status na rynku pracy,  
w przypadku PES- dane dotyczące monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, w przypadku PS dodatkowo podanie 
wielkości rocznych obrotów podmiotu uzyskującego wsparcie w ramach Projektu.  
. 

http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
http://www.rcwip.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
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5. Uczestnik projektu potwierdza pisemnie Realizatorowi zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz akceptację jego zapisów.  

6. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających  

w szczególności ze zmian przepisów prawa, uregulowań dotyczących Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wytycznych horyzontalnych  

i innych sytuacji niestandardowych i/lub nieprzewidzianych przez Realizatora.  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny/zgłoszeniowy- deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz  

z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych; 

Załącznik nr 2 Zasady dotyczące realizacji staży; 

Załącznik nr 3 – Zasady dotyczące realizacji szkoleń zawodowych/podnoszących kompetencje;  

Załącznik nr 4  Ścieżka wsparcia Klientów Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej; 
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