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REGULAMIN rekrutacji na ścieżki udzielania bezzwrotnego wsparcia
finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego

w ramach projektu
pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzania procesu
rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego uczestników w projekcie nr RPDS.09.04.00-020003/19 pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”
realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie
gospodarki społecznej, zwanego dalej Projektem.
2. Realizatorami projektu są:
 Regionalne
Centrum
Wspierania
Inicjatyw
Pozarządowych
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław (zwane dalej
LIDEREM),
 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (zwane dalej Partnerem),
działający na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.09.04.00-02-0003/19
zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu – zwanym dalej
Instytucją Pośredniczącą (IP).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego
(dotacyjnego), tj.:
 zatrudnienie w nowo powstałym Przedsiębiorstwie Społecznym (PS)1
 zatrudnienie w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym
 zatrudnienie w Podmiocie Ekonomii Społecznej (PES)2 po przekształceniu w
Przedsiębiorstwo Społeczne.

1

Przedsiębiorstwo Społeczne 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 (wersja
obowiązująca do dnia 31.07.2019r), spełniające kryteria Przedsiębiorstwa Społecznego na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji statusu
Przedsiębiorstwa Społecznego obowiązującej w dniu rozpoczęcia rekrutacji. Status PS zweryfikowany na zasadach opisanych w w/w dokumencie.
2
Podmiot 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 (wersja
obowiązująca do dnia 31.07.2019).
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4. Rekrutacja na ścieżki dotacyjne prowadzona jest odrębnie od rekrutacji na pozostałe ścieżki
wsparcia w projekcie.
5. Rekrutacja do pozostałych form wsparcia bezpośrednio niezwiązanych z przyznaniem
wsparcia finansowego odbywa się w sposób określony w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii SpołecznejWrocław” RPDS.09.04.00-02-0003/19.
6. Uczestnik Projektu zakwalifikowany do udziału w innych formach wsparcia
w Projekcie chcący wziąć udział w ścieżce wsparcia finansowego jest zobowiązany do
przystąpienia do procesu rekrutacji opisanego w niniejszym Regulaminie.
7. Rekrutacja na ścieżkę wsparcia finansowego prowadzona będzie w trybie ciągłym.
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie upubliczniona nie później niż na 10 dni
roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji, która trwać będzie co najmniej 21 dni
kalendarzowych. Ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji zamieszczane będą co najmniej na
stronie internetowej: www.rcwip.pl
8. Wsparcie na ścieżkach wsparcia finansowego (dotacyjnego) realizowane będzie
w ramach3:
a. usług rozwoju ekonomii społecznej,
b. usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.
9. Środki finansowe w ramach ścieżek wsparcia finansowego możliwe będą do uzyskania na:
a. utworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych czyli poprzez
utworzenie
nowego
przedsiębiorstwa
społecznego4
dotacja
w wysokości 21 020,00 zł/utworzone miejsce pracy;
b. utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych
(dotacje na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym) - dotacja
w wysokości 21 020,00 zł/utworzone miejsce pracy;
c. utworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłączenie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne
(dotacje na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym) - dotacja w wysokości
21 020,00 zł/utworzone miejsce pracy;
d. wsparcie pomostowe podstawowe/przedłużone służące pokryciu bieżących
wydatków przedsiębiorstwa społecznego połączone z doradztwem i pomocą
w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków dla osób zatrudnionych w PS,
którym przyznano dotację w ramach ścieżki „a” lub „b” lub „c”, a także dla osób, które
3 Rodzaj udzielonego wsparcia zależny będzie od przypisania/zakwalifikowania danego Uczestnika/Podmiotu do konkretnej ścieżki wsparcia
finansowego oraz opracowanego Indywidualnego Planu Doradczo-Szkoleniowego (IPDS) dla osób fizycznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w
danej ścieżce dotacyjnej.
4
Dotyczy wyłącznie Przedsiębiorstw Społecznych powstałych w wyniku uczestnictwa w ścieżce wsparcia dotacyjnego.
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zgłoszą się wspólnie z PS/PES, zakwalifikowanych do udziału w ścieżce wsparcia
finansowego ale nie korzystających z dotacji w ramach ścieżki „a”, „b” lub „c”.
10. Zasady przyznawania wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego
zostaną uregulowane w Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego
(dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” RPDS.09.04.00-02-0003/19.
11. Przyznanie środków finansowych powiązane jest z usługami towarzyszącymi przyznawaniu
dotacji, tj. polegającymi na5:
a. wsparciu umożliwiającym nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i
kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do utworzenia nowego przedsiębiorstwa,
ekonomizacji organizacji, pracy w przedsiębiorstwie społecznym (do form nabywania
wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i kwalifikacji zaliczyć można np. kursy,
szkolenia (w tym szkolenia zawodowe), warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching,
tutoring, współpracę, wizyty studyjne, staże itp.);
b. wsparciu pomostowym w formie finansowej i zindywidualizowanych usług (np.
kursy, szkolenia (w tym szkolenia zawodowe), warsztaty, doradztwo, mentoring,
coaching, tutoring, współpracę, wizyty studyjne, itp.);
c. wsparciu o charakterze reintegracyjnym (dla osób zatrudnianych na miejscu pracy
utworzonym w ramach wsparcia finansowego) w zakresie reintegracji zawodowej i
społecznej (np. psycholog, doradca zawodowy, trener pracy, itp.)
12. Wsparcie doradczo - szkoleniowe, o którym mowa w ust. 11, udzielane będzie na podstawie
Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zawieranej z osobami
fizycznymi/Kandydatami, które/-rzy spełniają kryteria określone w § 2 ust.1 oraz osobami
wydelegowanymi do udziału w projekcie przez osoby prawne/Podmioty, które spełniają
kryteria określone w § 2 ust.2, pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie
na danej ścieżce wsparcia finansowego (dotacyjnego).
13. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
14. 1 Główny Obszar realizacji Projektu to subregion wrocławski obejmujący powiaty:
a. milicki,
b. oleśnicki,
c. oławski,
d. strzeliński,
e. średzki,
5

W przypadku kiedy Uczestnik/czka Projektu, skorzystał wcześniej ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie zakładania przedsiębiorstw
społecznych, lub z IPDS nie wynika konieczność udziału danego Uczestnika w którejś z form wsparcia, Realizator projektu może zwolnić
Uczestnika/czkę projektu z tej formy wsparcia, o ile Uczestnik/czka udokumentuje udział w takim wsparciu lub ograniczyć zakres wsparcia doradczoszkoleniowego dostosowując je do realnych potrzeb uczestnika projektu wynikających z IPDS.
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f. trzebnicki,
g. wołowski,
h. wrocławski,
i. miasto Wrocław.
14.2 Na ścieżkę wsparcia finansowego mogą zostać przyjęte osoby/podmioty spoza subregionu
wsparcia OWES (powiaty wymienione w pkt 14.1) pod warunkiem poinformowania o podjętych
działaniach OWES z właściwego subregionu w województwie dolnośląskim. Ilość takich
osób/podmiotów jest ograniczona do 20% we wszystkich formach wsparcia w projekcie.
15. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
16. Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi w ramach stawki
jednostkowej wynosi 21 020,00 zł.
17. Maksymalna łączna kwota dotacji dla jednego podmiotu, w ramach wszystkich dotacji
uzyskanych w ramach wsparcia udzielanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
ze środków w ramach RPO, z zastrzeżeniem zapisów dokumentacji programowej, stanowi
nie więcej niż dziesięciokrotność stawki jednostkowej.
18. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w biurach
Realizatorów projektu:
LIDER
RCWIP - ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław
tel. (71) 796 30 00
informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 9.00 do 16.00
strona internetowa: www.rcwip.pl
PARTNER (dostęp dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu)
CWP - ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław
tel. (71)789 92 15
informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 09.00 do 16.00
strona internetowa: www.cwp.wroclaw.pl
19. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Kierownik OWES, doradca ds. rekrutacji oraz
pozostały personel projektu i inne osoby, które wchodzić będą w skład Komisji Rekrutacyjnej.
§2
Uprawnieni uczestnicy Projektu
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1. Do projektu w zakresie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy (w zakresie
wsparcia określonego § 1 ust. 9 lit. a-d) rekrutowane będą osoby planowane do zatrudnienia na
nowotworzonych miejscach pracy spełniające poniższe kryteria6:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem
osób niepełnoletnich;
osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu „Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”;
osoby ubogie pracujące
osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe
ośrodki socjoterapii;
osoby opuszczające zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

zamieszkujące (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie subregionu wrocławskiego
(powiaty wskazane w § 1 pkt 14.1) lub na terenie województwa dolnośląskiego z
zastrzeżeniem o którym mowa w § 1 pkt 14.27, które na dzień przystąpienia do Projektu
ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, o ile czynność
prawna wymaga pełnej zdolności do czynności prawnych w świetle przepisów obowiązującego
prawa8.
2. Podmioty ekonomii społecznej lub Przedsiębiorstwa społeczne9 posiadające siedzibę lub
jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną na terenie subregionu wrocławskiego
(powiaty wskazane w § 1 pkt 14.1) lub na terenie województwa dolnośląskiego z zastrzeżeniem
o którym mowa w § 1 pkt 14.2.
3. Uprawnieni kandydaci do projektu wskazani w § 2 ust. 1, zgłaszając się do uczestnictwa w ścieżce
wsparcia finansowego, zobowiązani są złożyć w okresie trwania naboru:
a. Formularz rekrutacyjny/zgłoszeniowy - deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z
oświadczeniem dot. danych osobowych

6

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie podejmowania zatrudnienia w PS.
7
W uzasadnionych przypadkach do 20% grupy docelowej projektu mogą stanowić osoby/podmioty spoza subregionu, w którym OWES realizuje
wsparcie, decyzje o możliwości udzielenia wsparcia osobom/podmiotom spoza subregionu podejmuje Realizator.
8
W przypadku zgłoszenia się do udziału w Projekcie osoby z częściowo ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, konieczne jest złożenie
dodatkowych wyjaśnień w celu weryfikacji możliwości udzielenia wsparcia w zakresie zaplanowanej ścieżki wsparcia w ramach Projektu.
9 Podmioty Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwa Społeczne mogą zgłosić się do udziału w ścieżce dotacyjnej wyłącznie z osobami wskazanymi w §
2 ust. 1.

Z pasją łączymy ludzi

www.rcwip.pl , www.cwp.wroclaw.pl

b. właściwy Formularz Rekrutacyjny AI oraz AII (na ścieżkę wsparcia finansowego) wraz
z wymaganymi oświadczeniami, m.in. o niekaralności karą zakazu dostępu do
środków publicznych, o posiadaniu wiedzy na temat konieczności wniesienia
zabezpieczenia możliwych do pozyskania w ramach Projektu środków), wraz z
formami wsparcia, którą kandydat/ka jest zainteresowany/a (zgodnie z określonymi
w § 1 ust. 9 lit. a-d)
c. zaświadczenia/oświadczenia i/lub inne dokumenty potwierdzające przynależność do
grupy docelowej określonej w § 2 ust. 110,
d. inne niezbędne dokumenty na żądanie Realizatora/ów Projektu,
e. pisemne zobowiązanie do zatrudnienia w podmiocie, z którym zgłasza się kandydat,
w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką wsparcia określoną w § 1 ust. 10
lit. „b”, „c” lub „d”,- znajduje się w Formularzu rekrutacyjnym A II
f. W przypadku kandydatów/ek korzystających wcześniej ze wsparcia doradczoszkoleniowego w zakresie zakładania PS, dokumenty potwierdzające udział w takim
wsparciu.
4. Uprawnione do udziału w Projekcie Podmioty wskazane w § 2 ust. 2 zgłaszając się do udziału w
projekcie do uczestnictwa w ścieżce wsparcia finansowego zobowiązane są złożyć
w okresie trwania naboru:
a. Formularz rekrutacyjny/zgłoszeniowy - deklarację uczestnictwa w projekcie
wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych- dla każdej osoby wymienionej
w Formularzu Rekrutacyjnym A II
b. właściwy Formularz Rekrutacyjny AII wraz z wymaganymi oświadczeniami
(m.in. zobowiązanie do zatrudnienia w Podmiocie Kandydata do
uczestnictwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, o niekaralności karą zakazu
dostępu do środków publicznych.)
c. Właściwe Formularze Rekrutacyjne AI oraz dokumenty wymienione dla osób
planowanych do zatrudnienia na miejscach pracy utworzonych w wyniku
wsparcia finansowego (wymienione w § 2 ust. 3)
d. aktualny odpis z KRS (tradycyjny, lub wygenerowany elektronicznie),
e. obowiązujący na dzień złożenia Formularz Rekrutacyjny “Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,
f. zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, dotyczące
bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych,

10

W przypadku kiedy możliwe jest uzyskania przez Kadnydata/kę zaświadczenia potwierdzającego przynależność do danej grupy docelowej
obligatoryjnie należy załączyć zaświadczenie, w pozostałych przypadkach dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata/kę oświadczenia.
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g. informację dotyczącą wskazania formy wsparcia, którą Podmiot jest
zainteresowany/a (zgodnie z określonymi w § 1 ust. 9 lit. b-d),
h. dokumenty niezbędne do potwierdzenia przez realizatorów statusu
Przedsiębiorstwa Społecznego (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 ), w
przypadku wyboru przez Podmiot formy wsparcia określonej w § 1 ust. 9 lit.
b,
5. Zgodnie z założeniami Projektu preferowani11 będą Kandydaci/Podmioty, którzy/-e spełniają
następujące kryteria:
5.1. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w § 2 ust. 1:
a) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne
społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych;
b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z
zaburzeniami psychicznymi;
c) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego;
d) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w
ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v.
§3
Wyłączenia z udziału w rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego
1.

11

W ścieżce wsparcia finansowego nie mogą wziąć udziału12:
a) osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub
w ciągu ostatnich 2 lat u tego beneficjenta, partnera lub wykonawcy
uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;
b) osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem/
współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską beneficjenta,

Preferowanie oznacza przyznanie po 5 dodatkowych punktów w procesie oceny Formularzy Rekrutacyjnych za spełnienie każdego z wymienionych
Kryteriów na zasadach i zgodnie kryteriami zawartymi w Kartach Ocen.
12
Wyłączenia z udziału w projekcie dotyczą osób ubiegających się o wsparcie finansowe, dla których zostanie utworzone nowie miejsce pracy z
zastrzeżeniem, że przesłanka zawarta w punkcie 1 lit n dotyczy również osób, które w ramach projektu (jako Uczestnik uczestniczący w ścieżce
wsparcia finansowego lub jako osoby nieuczestniczące w ścieżce wsparcia finansowego) zamierzałyby utworzyć spółkę non profit (spółka z o.o. lub
spółka akcyjna) w ramach której stworzone miałyby zostać miejsca pracy dla osób uczestniczących w ścieżce wsparcia finansowego.
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c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

13

partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny
biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub
związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
osoby będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych
beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i
oceny biznesplanów oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami
organów zarządzających i organów nadzorczych beneficjenta, partnera lub
wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów13;
osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy
uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów lub uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
osoby będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub
osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu) beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie
rekrutacji i oceny biznesplanów;
osoby pozostające z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą uczestniczącego w
procesie rekrutacji i oceny biznesplanów w takim stosunku prawnym, który mógłby
mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
osoby posiadające udziały lub akcje beneficjenta, partnera lub wykonawcy
uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;
osoby będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub
osobą bliską14 podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
osoby pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował
wniosek o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby
mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
osoby będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
osoby posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o
dofinansowanie projektu.

Przez pracownika uczestniczącego w procesie rekrutacji należy rozumieć takiego, którego aktywność bezpośrednio prowadzi do wyłonienia
uczestnika projektu. Jest to np. osoba oceniająca formularze rekrutacyjne.
14
Przez osobę bliską beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów rozumie się osobę bliską
pracownika/ współpracownika/ wspólnika/ członka beneficjenta, partnera bądź osobę bliską wspólnika/członka wykonawcy uczestniczącego w
procesie rekrutacji i oceny biznesplanów, bądź osobę bliską samego beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i
oceny biznesplanów.
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l)

2.

3.

osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako
przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu.
m) osoby, które korzystały z innych środków publicznych w okresie 2 lat
poprzedzających udzielenie dotacji, w tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON
oraz środków oferowanych w ramach RPO na pokrycie wydatków związanych z
założeniem i/lub przystąpieniem i/lub zatrudnieniem w przedsiębiorstwie
społecznym15;
n) osoby prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko interesom finansowym
Wspólnot Europejskich oraz podmiotów zbiorowych oraz osoby skazane za
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.);
Z uczestnictwa w projekcie wykluczone będą również osoby fizyczne opisane w § 2 ust.1 oraz
Podmioty opisane w § 2 ust.2, które zgłosiły się do projektu wspólnie
z istniejącym podmiotem i uzyskały od podmiotu, z którym się zgłosiły zobowiązanie do
zatrudnienia, w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków koniecznych do uzyskania
pomocy de minimis, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nie
wyklucza to jednak udziału takiej osoby fizycznej w procesie rekrutacyjnym.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują
pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie podejmowania
zatrudnienia w PS (status osób, którym są udzielane dotacje na tworzenie nowych miejsc
pracy, jest weryfikowany w momencie złożenia wniosku o dotację).
§4
Rekrutacja

1.
2.

15

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jednakowy dla wszystkich
Kandydatów/ek i/lub Podmiotów w oparciu o niniejszy Regulamin.
Każdy Kandydat/ka i/lub Podmiot przystępujący do rekrutacji musi zapoznać się
z niniejszym Regulaminem a następnie zobligowany będzie do złożenia oświadczenia o
zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Po spełnieniu powyższego warunku
Kandydat/ka i/lub Podmiot przystępuje do właściwego procesu rekrutacji. W razie

Dotyczy wyłącznie osób dla których zostanie stworzone miejsce pracy objęte dotacją lub zostanie udzielone wsparcie pomostowe.
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3.
4.

5.

6.
7.

niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służyć będzie pracownik
Projektu.
W celu zgłoszenia się do Projektu każdy/a Kandydat/tka i/lub Podmiot zobowiązany jest
wypełnić odpowiedni Formularz Rekrutacyjny, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
Każdy/a Kandydat/tka i/lub Podmiot zgłaszający się do projektu biorąc udział
w rekrutacji otrzyma indywidualny numer rekrutacyjny, dzięki któremu możliwa będzie
identyfikacja na liście rankingowej, o której mowa w dalszej części Regulaminu.
Kandydaci/ Kandydatki oraz Podmioty biorące udział w rekrutacji zobowiązani są do
poinformowania Lidera o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, zmianie
siedziby, zmianie statusu na rynku pracy oraz innych istotnych zmianach mogących wpłynąć
na proces rekrutacji.
Każdy kandydat/ka może zgłosić się do uczestnictwa w ścieżce wsparcia finansowego tylko
jeden raz z zastrzeżeniem zapisów dokumentacji programowej.
Na każdym etapie rekrutacji, jako obserwator, może uczestniczyć przedstawiciel/
przedstawicielka Lidera/Partnera i/lub Instytucji Zarządzającej/IP .
§5
Formularze Rekrutacyjne

1.

Formularze Rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Projektu: www.rcwip.pl
oraz w biurach projektu wskazanych w § 1 ust. 18. Wzory Formularzy Rekrutacyjnych
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
Prawidłowo wypełnione Formularze Rekrutacyjne należy złożyć osobiście na poniższy adres:
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Piłsudskiego 95, 50-016 WROCŁAW
w godzinach od 09.00 do 16.00
(tzn. w dniach roboczych bez sobót)
Formularze przyjmowane będą w sposób ciągły od daty opublikowania informacji o
rozpoczęciu rekrutacji na ścieżkę finansową na stronie Projektu: www.rcwip.pl
2. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do możliwości zamknięcia bądź
zawieszenia, a także ponownego przyjmowania formularzy w celu przeprowadzenia
procesu oceny, o czym poinformują za pośrednictwem strony internetowej w terminie nie
późniejszym niż 3 dni przed planowanym zamknięciem lub zawieszenia naboru.
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3. Każdemu złożonemu Formularzowi Rekrutacyjnemu, nadany zostaje indywidualny
numer, dzięki któremu możliwa będzie identyfikacja na listach rankingowych.
§6
Procedura Naboru i Oceny Formularzy Rekrutacyjnych
1.

2.

3.

Proces rekrutacji odbywać się będzie w sposób ciągły a procedura oceny dokonywana będzie
na bieżąco16 po zakończeniu każdego tygodnia w którym prowadzony był nabór17 i składać
się będzie z dwóch etapów, uczestnictwo w każdym z etapów dla
Kandydatów/tek/Podmiotów ubiegających się o przystąpienie do Projektu jest
obowiązkowe.
Pierwszy Etap podstawowy (formalny) dokonywany jest przez pracowników projektu, w
szczególności przez doradcę ds. naboru, i ma na celu sprawdzenie kwalifikowalności
uczestników przystępujących do projektu. Etap ten ma również na celu wstępną weryfikację
możliwości założenia/przekształcenia/zatrudnienia w PS lub PES, w oparciu o wymogi, o
których mowa w niniejszym Regulaminu oraz w przypadku Podmiotów możliwość
uzyskania wsparcia będącego pomocą de minimis. Weryfikacja będzie przebiegała w
oparciu o Formularz Oceny, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu na podstawie
części A Formularza Rekrutacyjnego a w przypadku Podmiotów dodatkowo przeprowadzona
będzie analiza pod kątem wystąpienia pomocy publicznej. Jeżeli w wyniku analizy zaistnieją
przesłanki wystąpienia pomocy de minimis, to w takim przypadku konieczne będzie
zweryfikowanie, czy Podmiot nie przekroczył dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie udzielania pomocy de
minimis.
Weryfikacja formalna (kwalifikowalności) prowadzona jest w sposób niepunktowany na
zasadzie wskazania przez oceniającego odpowiedzi „tak/nie”, przy czym:
a) W przypadku weryfikacji formalnej (kwalifikowalności) Kandydata/ki
obowiązkowe jest uzyskanie, przez Kandydata/kę będącego osobą fizyczną
odpowiedzi „tak”, w każdej ocenianej części formularza AI z zastrzeżeniem
elementów ocenianych w których ostateczną decyzję może podjąć realizator
oraz części dotyczącej statusu Kandydata/ki. Uzyskanie odpowiedzi „nie”
powoduje odrzucenie danego Kandydata/ki z dalszej oceny i brak możliwości
udziału w projekcie w ramach ścieżki wsparcia finansowego, przy czym w

Z zastrzeżeniem, że pierwsza ocena dokonana będzie nie wcześniej niż po 21 dniach od dnia ogłoszenia rekrutacji.
Oceny po zakończeniu danego tygodnia kalendarzowego odbywać się będą wyłącznie w sytuacji kiedy w tygodniu poprzedzającym wpłynęły
jakiekolwiek formularze rekrutacyjne.
16
17
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4.

5.

6.

części Formularza oceny dotyczącej statusu Kandydata/ki wystarczy uzyskać
odpowiedź „tak” co najmniej jeden raz w ramach p. od 3 do 7 włącznie,
b) W przypadku weryfikacji kwalifikowalności Podmiotu/Grupy obowiązkowe
jest uzyskanie, przez Podmiot, odpowiedzi „tak”, w każdej ocenianej części
formularza AII z zastrzeżeniem elementów ocenianych w których ostateczną
decyzję może podjąć realizator. Uzyskanie odpowiedzi „nie” powoduje
odrzucenie danego Podmiotu z dalszej oceny i brak możliwości udziału w
projekcie w ramach ścieżki wsparcia finansowego.
W przypadku elementów oceny w których realizator może podjąć indywidulanie decyzję o
zakwalifikowaniu, odrzuceniu lub wezwaniu do uzupełnień o których mowa w Formularzu
Rekrutacyjnym, Realizator wzywa Kandydata/kę/Podmiot do uzupełnienie braków w
dokumentacji. Uzupełnienie musi nastąpić najpóźniej w terminie w ciągu 2 dni, a w
uzasadnionych przypadkach w terminie wskazanym przez Realizatora od poinformowania o
konieczności dokonania uzupełnień Kandydata/kę/Podmiot wskazanego/y/ą w części AI (w
przypadku zgłoszenia się jednej osoby) lub części AII (w przypadku zgłoszenia się więcej niż
jednej osoby/podmiotu łącznie jako grupy) Formularza Rekrutacyjnego.
Po weryfikacjach formalnych (kwalifikowalności) powstaną uszeregowane w kolejności
malejącej listy18 Kandydatów/tek/Podmiotów chcących utworzyć w ramach projektu nowe
miejsce pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym/w istniejących PS lub PES pod
warunkiem przekształcenia w PS, które przeszły do drugiego etapu rekrutacji. Listy zostaną
umieszczone na stronie internetowej Projektu: www.rcwip.pl niezwłocznie po zakończeniu
oceny formalnej. Ocena formalna rozpoczyna się po zakończeniu danego tygodnia i
obejmuje Formularze złożone w 1 tygodniu. W przypadku grup, niespełnienie wymogów
formalnych (kwalifikowalności) przez któregokolwiek z Kandydatów/Podmiotów nie
uniemożliwia zakwalifikowania pozostałych Kandydatów/ek/Podmiotów z danej grupy do
dalszego etapu rekrutacji.
Na podstawie list, o których mowa w ust. 5, sporządzanych odrębnie po każdym z tygodni
kalendarzowych w których miała miejsce weryfikacja do drugiego etapu (merytorycznego)
zostanie zaproszonych łącznie co najmniej 8019 Kandydatów/tek którzy spełnią kryteria
formalne
(kwalifikowalności).
Realizatorzy
zastrzegają
możliwości
zawieszenia/wznowienia/zakończenia naboru w każdym momencie, w szczególności w
sytuacji kiedy do udziału w ścieżkach wsparcia finansowego (dotacyjnych) zgłosi się co
najmniej 80 Kandydatów/ek. O zawieszeniu/wznowieniu/zakończeniu naboru Realizatorzy

Zgodnie z § 6 ust.1
W ramach projektu przewiduje się udzielenie 76 dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy oraz przyznanie 80 osobom wsparci pomostowego
w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy.
18
19
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

poinformują za pośrednictwem strony internetowej www.rcwip.pl z 3 dniowym
wyprzedzeniem
Realizatorzy przewidują możliwość dopuszczenia do drugiego etapu większej liczby
kandydatów/ek/Podmiotów Ekonomii Społecznej, w szczególności w sytuacji kiedy po
zgłoszeniu się do pierwszego etapu wymaganej liczby Kandydatów/ek ostateczna liczba
zakwalifikowanych do udziału w ścieżkach wsparcia finansowego Kandydatów/ek była niższa
niż 80.
Drugi etap oceny (merytoryczny) składa się z:
a) Analizy kompetencji dokonanej przez psychologa/doradcę zawodowego z
każdą/ym Kandydatką/Kandydatem wskazanym w § 2 ust.1, z którego przebiegu
zostanie sporządzona rekomendacja dla Komisji Rekrutacyjnej stosownie do
wyniku rozmowy/testu. Rekomendacje zostaną dołączone do Formularza
Rekrutacyjnego, i
b) Oceny dokonanej przez powołaną do tego celu Komisją Rekrutacyjną, której
zadaniem jest wybór Uczestników Projektu na podstawie rozmowy i/lub oceny
dokonanej na bazie Karty oceny Formularza Rekrutacyjnego20 z uwzględnieniem
predyspozycji Kandydata/ki i/lub Podmiotów do założenia i prowadzenia
przedsiębiorstwa społecznego/pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym zgodnie z
Analizą dokonaną przez Doradcę zawodowego.
Komisja Rekrutacyjna składa się z min. 3 osób powołanych przez Realizatorów. Każdy
Formularz rekrutacyjny jest oceniany przez 3 członków Komisji Rekrutacyjnej, poprzez
nadanie punktów.
W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić osoby stanowiące kadrę projektu.
Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej dokonuje uzasadnienia pisemnego z oceny Formularzy
Rekrutacyjnych wraz z rekomendacją w minimum 5 zdaniach.
Minimalna liczba punktów dla Kandydata/Kandydatki/Podmiotu/Grupy dla II etapu
rekrutacji (bez uwzględnienia punktów za kryteria premiujące) to 60 punktów. Ocena z
poszczególnych Kategorii oceny, nie może być niższa niż 60% maksymalnej liczby punktów
dla danej Kategorii. W przypadku oceny niższej wniosek zostaje odrzucony.
Z drugiego etapu rekrutacji (dokonywanego w trybach tygodniowych zgodnie z Zgodnie z §
6 ust.1) sporządzone zostaną uszeregowane
w kolejności malejącej listy
Kandydatów/tek/Podmiotów chcących utworzyć miejsce pracy w nowo utworzonym PS/
chcących utworzyć nowe miejsce pracy w istniejących PS lub PES pod warunkiem
przekształcenia w PS. Listy zostaną umieszczone na stronie internetowej www.rcwip.pl

W celu dokonania oceny Komisja może wezwać Kandydata/kę/Grupę do złożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
obiektywnej i rzetelnej oceny.
20
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14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

21

niezwłocznie po zakończeniu etapu oceny merytorycznej21. W przypadku grup brana będzie
pod uwagę zsumowana ocena dla całej grupy, w przypadku Podmiotów brana będzie pod
uwagę zsumowana ocena dla Podmiotu oraz osoby/osób, która/e zgłosiła/y się do Projektu
razem z Podmiotem.
Ocenę ostateczną stanowić będzie średnia liczona z dwóch najwyższych ocen dokonanych
przez członków Komisji Rekrutacyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez Kandydatów/ek/Podmioty o
miejscu na liście, o której mowa w ust. 14 decydować będą wyniki komisyjnego losowania,
w którym uczestniczyć będą: Kierownik OWES (przewodniczący komisji losującej) oraz dwie
osoby stanowiące personel projektu.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dwiema ocenami Członków Komisji Rekrutacyjnej,
sięgającej co najmniej 30% punktów (przy czym przynajmniej jedna
z ocen musi wynosić min. 60% punktów w każdej z ocenianych części składowych Formularza
Rekrutacyjnego, Formularz Rekrutacyjny zostaje poddany dodatkowej ocenie przez osobę
powołaną przez Lidera Projektu. Dodatkowa ocena stanowi wówczas ocenę ostateczną.
Kandydaci/tki/Podmioty, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie zostaną
poinformowane o tym fakcie pisemnie/ mailowo i/lub telefonicznie.
Informacje o odrzuceniu zostaną udzielone na spotkaniach informujących
o rozstrzygnięciu rekrutacji, o terminie spotkań(miejsce, data czas) zostaną powiadomione,
przez Komisją Rekrutacyjną, osoby wskazane w Formularzu Rekrutacyjnym A II jako osoby
odpowiedzialne za kontakt w sprawie udziału w projekcie
Na wypadek absencji na spotkaniu, o którym mowa w ust. 18 Doradca ds. naboru podejmie
działania celem przekazania pisemnej informacji osobie upoważnionej w Formularzu
Rekrutacyjnym A II lub Kandydatowi kom/Podmiotom o odrzuceniu (mail, telefon, poczta,
wizyta osobista). W przypadku braku możliwości skontaktowania się Doradca ds. naboru
sporządzi notatkę służbową o przyczynach i braku możliwości dotarcia.
Kandydaci/tki/Podmioty Ekonomii Społecznej, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału
w projekcie (dotyczy wyłącznie kandydatów/ek/Podmiotów Ekonomii Społecznej, którzy nie
zostali przyjęci do projektu ze względu na liczbę dostępnych miejsc lub w wyniku
ograniczenia liczby osób z danej grupy w celu dopasowania liczby zgłoszonych
kandydatów/ek/Podmiotów Ekonomii Społecznej do liczby miejsc w projekcie zgodnie z
zapisami § 6 ust. 7) zostaną wpisani na listę rezerwową.
Kandydaci/tki/Podmioty Ekonomii Społecznej wpisani na listę rezerwową będą mogli zostać
włączeni do Projektu jako Uczestnicy, w każdym czasie, w sytuacji wystąpienia konieczności
uzupełnienia składu grupy, w ramach której pierwotnie zgłosili się do uczestnictwa

Zgodnie z § 6 ust.1
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w Projekcie, lub w przypadku zastąpienia grupy, która zrezygnowała/została wykluczona z
udziału w Projekcie22.
Na prośbę (pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) złożoną do Lidera,
Kandydat/ka/Podmiot ubiegający się o udział w ścieżkach wsparcia finansowego, który nie
został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może uzyskać informacje o przyczynach
odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym)
udostępnione w siedzibie Lidera/partnera.
§7
Procedura Odwoławcza

1.
2.

3.
4.

5.

Od oceny pierwszego etapu rekrutacji badającego aspekty formalne kwalifikowalności
uczestników nie przysługuje odwołanie.
Od oceny Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w formie pisemnej w ciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania, podczas spotkania o którym mowa w § 6 ust. 18, przez
Kandydatów/ki/Podmioty pisemnej informacji o odrzuceniu23.
Odwołanie musi zostać dostarczone do siedziby Lidera/partnera (w wypadku wysłania
listem, kurierem decyduje data wpływu) na adres wskazany w § 1 ust. 18.
Odwołanie musi zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących
kryteriów oceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie, a także
dane pozwalające na identyfikację Formularza Rekrutacyjnego. Do odwołania można załączyć
dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
Wyniki ponownej oceny/odwołania umieszczone zostaną na stronie internetowej
www.rcwip.pl w ciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia ostatniego odwołania dla danej oceny.
Sposób poinformowania zgodny z § 6 ust. 18.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o dokumenty programowe w
szczególności zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Kryteria wyboru projektów w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Dopuszczalne jest sytuacja, w której dany kandydat/ka/Podmiot Ekonomii Społecznej dołączony zostanie do grupy, z którą pierwotnie nie zgłosił
się do udziału w Projekcie, jednak wymagać to będzie pisemnej zgody Kandydata/ki/Podmiotu Ekonomii Społecznej oraz podmiotu/grupy, w której
miałoby nastąpić uzupełnienie składu oraz uzupełnienia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (np. zobowiązanie do zatrudnienia itp.).
23
Jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych od podania wyników na stronie internetowej Lidera – w przypadku przekazania informacji w formie
mail, poczta.
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2.

3.

załącznik numer 3 Regulaminu konkursu Minimalny standard usług i katalog stawek dla
projektów konkursowych realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 przez Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES),
Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Wytyczne 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 (obowiązujące do dnia 30.07.2019) oraz zapisy wniosku o
dofinansowanie projektu.
W razie wątpliwości ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu (w tym
również zapisów załączników) leży w kompetencji Lidera. Interpretacja dokonywana będzie
w oparciu o odpowiednie dokumenty programowe, wytyczne oraz zalecenia/interpretacje
Instytucji Zarządzającej i IP.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny A I dla osób fizycznych;
Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny A II dla Podmiotów/grup);
Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny B;
Załącznik nr 4 Formularz pomoc de minimis;
Załącznik nr 5 Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis;
Załącznik nr 6 Karta weryfikacji formalnej;
Załącznik nr 7 Karta oceny cz. A;
Załącznik nr 8 Karta oceny cz. B;

