
 

 
 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

 1. Projekt „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Lubuskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania 
Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie oraz Stowarzyszeniem Pracowników Służb 
Społecznych "KRĄG" (zwani dalej Realizatorem projektu), Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 
7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 
Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Lubuskie 2020. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim, w poniżej 
wymienione powiaty województwa Lubuskiego:  

a) Miasto Gorzów Wielkopolski  
b) Powiat Gorzowski 
c) Powiat Strzelecko-Drezdenecki  
d) Powiat Świebodziński  
e) Powiat Międzyrzecki 
f) Powiat Żagański 
g) Powiat Nowosolski 
h) Powiat Wschowski (gmina Wschowa) 
i) Powiat Słubicki (gmina Rzepin) 
j) Powiat Żarski (gmina Łęknica) 

4. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Przemysłowej 53, 66-400 Gorzów Wlkp. Czynne jest w dni 
robocze od 8.00-16.00.  

5. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod nr telefonu: 95 738 00 61 lub na 
stronie internetowej www.lowes.lubuskie.org.pl 

6. Regulamin przedstawia ofertę projektu oraz zasady i warunki uczestnictwa i korzystania ze wsparcia 
oferowanego w ramach projektu.  

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących 
działalność gospodarczą, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami udzielania pomocy de minimis. 
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ROZDZIAŁ II. 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie poniższe określenia, oznaczają:  

Beneficjent Pomocy – osoby/grupy/środowiska/organizacje/podmioty/przedsiębiorstwa społeczne 
wspierane w ramach LOWES w celu zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem 
społecznym w sektorze ekonomii społecznej tj.: 

1. Osoby fizyczne (w szczególności osoby wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, osoby planujące założenie PES lub podjęcie pracy w PES);  

2. Podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, ich pracownicy i 
kierownictwo. 

3. Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. 

4. Osoby prawne planujące utworzenie miejsc pracy w sektorze ES lub wsparcie ich funkcjonowania. 

5. Przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych 

Grupy Inicjatywne - to grupa zainteresowana stworzeniem miejsca pracy dla osoby zagrożonej 
ubóstwem  i/lub wykluczeniem społecznym. Grupę Inicjatywną mogą stanowić: 

a) osoby fizyczne, które są uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej osób fizycznych, zgodnie z 
Ustawą o spółdzielniach socjalnych;  

b) osoby prawne, które są uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej osób prawnych, zgodnie z 
Ustawą o spółdzielniach socjalnych;  

c) organizacje pozarządowe, które zamierzają się przekształcić w przedsiębiorstwa społeczne; 

d) istniejące przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne.  

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej –ul. Przemysłowa 53, Gorzów Wlkp. 66-
400.  

Lokalny ośrodek ekonomizacji i inkubacji społecznej – punkty służące pracy merytorycznej w 
środowiskach lokalnych na rzecz informacji i promocji ekonomii społecznej mieszczące się w Kostrzynie 
nad Odrą, Kożuchowie, Dobiegniewie i Świebodzinie. 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) 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 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. 
Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z poźn. zm.);  

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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z 
poźn. zm.); 
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d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  
(tj. 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2011r. 
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 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. 
zm.);  

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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne;  

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.  

LOWES – Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.   

Podmioty ekonomii społecznej (PES):  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);  

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: CIS i KIS oraz ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);  

c) 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 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);  

d) 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:  

• organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację 
celów statutowych;  

• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1443, z późn. zm.);  
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• spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.  

Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.  

Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:  

a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność 
gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:  
 
a1) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych 
osób:  

- zatrudnienie, co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym  

- zatrudnienie, co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;  

lub  

a) realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 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 (tj. Dz. U. 
2013r. poz. 1457), 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 celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie, co najmniej 20% osób, o których 
mowa w pkt a1);  

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 (w przypadku 
przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na 
rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada 
ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia 
kadry zarządzającej są ograniczone limitami. 

Realizator Projektu – partnerstwo składające się z Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego 
„Rozwój” ze Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie oraz 
Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" na rzecz utworzenia Lubuskiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, osoby 
delegowane z PES oraz podmioty, które zostały zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z 
Regulaminem Projektu.  
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ROZDZIAŁ III. 

OFERTA LOWES 

 1. LOWES posiada wystandaryzowaną i kompleksową ofertę wsparcia dla osób fizycznych, podmiotów 
ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz lokalnych i 
regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.  

2. W ramach LOWES świadczone są następujące formy wsparcia:  

a) informacja  

b) animacja  

c) doradztwo  

d) usługi edukacyjne  

e) usługi inkubacyjne (udostępnianie pomieszczeń i sprzętu, konsultacje, porady, animacja 
specjalistyczna)  

f) usługi specjalistyczne, w tym prawne, księgowe, marketingowe.  

g) dotacje i wsparcie pomostowe.  

4. Charakter poszczególnych obszarów programowych, usług oraz zasad korzystania z nich opisany 
jest w dalszej części Regulaminu Projektu.  

  

ROZDZIAŁ IV. 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 1. Uczestnikami projektu LOWES mogą być:  

a) osoby fizyczne zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, mieszkańcy województwa 
lubuskiego (powiaty: gorzowski, międzyrzecki, nowosolski, strzelecko – drezdenecki, świebodziński, 
żagański oraz gminy: Wschowa, Rzepin, Łęknica), zgodnie z definicją określoną w rozdziale II. Słownik 
pojęć. 

b) pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
posiadający siedzibę na terenie województwa lubuskiego;  

c) podmioty ekonomii społecznej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

a) zapoznanie się z Regulaminem Projektu;  

b) wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przypisanych do danej usługi LOWES;  

c) spełnienie wymogów kwalifikowalności i dopełnienie wszystkich wymogów procedury rekrutacyjnej 
określonej dla danej usługi LOWES;  

d) pozytywne zakwalifikowanie przez pracownika LOWES do projektu;  

e) podpisanie wymaganych dokumentów m.in. deklaracji udziału w projekcie, zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku.  
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3. Uczestnik Projektu (UP) zobowiązany jest do:  

a) dostarczania do Realizatora Projektu wszelkich wymaganych załączników m.in. oświadczeń i 
zaświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do udzielenia danego rodzaju wsparcia;  

b) w przypadku otrzymania dotacji – złożenie oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzającego 
przynależność do jednej z grup określonych w pkt 1 (listę stanowi załącznik nr 1);  

c) podpisywania wszystkich umów i dokumentów m.in. kart wykonania usługi, list obecności, 
potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach projektu;  

d) poinformowania Realizatora Projektu o każdej zmianie danych osobowych m.in. adresu 
zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu, numeru dowodu osobistego;  

e) pisemnego potwierdzenia otrzymania poczęstunku, noclegu, materiałów szkoleniowych, jeżeli dana 
usługa przewiduje takie formy wsparcia;  

f) aktywnego uczestniczenia w działaniach projektu;  

g) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Realizatorem Projektu;  

h) wypełnienia ankiet, testów związanych z realizacją projektu oraz jego monitoringiem i ewaluacją;  

i) współpracy z Realizatorem i kadrą projektu.  

4. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 
sytuacjami losowymi, przy czym UP mogą – z przyczyn usprawiedliwionych – opuścić maksymalnie 
25% dni szkoleniowych oraz przewidzianego dla nich doradztwa. W przypadku przekroczenia 
dozwolonego limitu nieobecności UP będzie mógł kontynuować udział w projekcie wyłącznie po 
przedstawieniu wiarygodnego usprawiedliwienia i uzyskaniu zgody koordynatora projektu.  

5. UP przysługuje prawo rezygnacji z udziału w projekcie. Rezygnacja następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności) dostarczonego do Biura Projektu.  

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników w przypadku:  

a) poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego;  

b) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od koordynatora projektu zgody na 
kontynuację uczestnictwa w projekcie;  

c) złożenia fałszywych oświadczeń na każdym etapie realizacji projektu;  

d) podjęcia zatrudnienia w innym podmiocie niż przedsiębiorstwo społeczne;  

e) nieprzestrzegania Regulaminu Projektu lub innych dokumentów i regulaminów udostępnionych przez 
Realizatora w ramach określonej formy wsparcia.  

7. W ramach rekrutacji preferowane będą następujące osoby i grupy:  

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;  

b) osoby z terenów wiejskich;  

c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach 
Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a których ścieżka 
reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 7.6.1;  
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8. Realizator Projektu zakwalifikuje do udziału w projekcie min. 790 UP, z czego 490 osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.  

9. Rekrutacja UP będzie odbywała się na terenie województwa lubuskiego, w oparciu o ulotki, plakaty, 
ogłoszenia na stronach i portalach internetowych, w tym na stronie projektu, spotkania animacyjne, 
informacyjne, warsztaty ekonomii społecznej, bezpośrednie rozmowy z osobami i podmiotami 
zainteresowanymi udziałem w projekcie. Działania rekrutacyjne prowadzą wszyscy partnerzy, w 
szczególności prowadzą kierownik LOWES, specjalista ds. informacji i promocji PES, animatorzy, 
opiekunowie inkubacji, doradcy.  

10. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 roku lub do 
wyczerpania miejsc.  

11. Procedura rekrutacji obejmować będzie wypełnienie i złożenie odpowiednich dokumentów 
rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, które udostępnione będą w Biurze Projektu, biurach 
lokalnych ośrodkach ekonomizacji i inkubacji społecznej (Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Kożuchów, 
Dobiegniew, Świebodzin) oraz na stronie internetowej projektu. Po złożeniu dokumentów, będą one 
weryfikowane pod względem spełnienia warunków udziału w projekcie.  

12. UP jest świadomy tego, iż Realizator Projektu może wykorzystać nieodpłatnie i bezterminowo jego 
wizerunek, na co Uczestnik powinien wyrazić zgodę poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w 
projekcie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie 
wizerunku/głosu/wypowiedzi UP jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane 
podczas zajęć lub/i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych.  

13. Przedsiębiorstwa społeczne (PS) wspierane przez OWES wyrażają zgodę na przeprowadzanie 
działań monitoringowych, ewaluacyjnych lub/i kontrolnych przez przydzielonego pracownika OWES w 
zakresie kondycji ekonomicznej i społecznej podmiotu.  

  

ROZDZIAŁ V. 

USŁUGI LOWES – INFORMACJA 

 1. W ramach LOWES świadczone są następujące usługi informacyjne:  

a) punkt informacyjny – udzielanie informacji telefonicznie, mailowo, osobiście nt ekonomii społecznej i 
oferty projektu wszystkim UP oraz osobom zainteresowanym udziałem w projekcie. Punkt znajduje się 
w siedzibie LOWES i jest czynny  godzinach pracy. 

b) spotkania informacyjne – dla UP oraz osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Tematyka 
spotkań będzie dotyczyła ekonomii społecznej, oferty wsparcia OWES;  

c) wizyty studyjne – wyjazdy w celu ukazania dobrej praktyki do dobrze prosperujących przedsiębiorstw 
społecznych;  

d) kampania informacyjna – artykuły prasowe i audycje radiowe na temat ekonomii społecznej;  

e) targi ekonomii społecznej – skierowane do podmiotów ekonomii społecznej z województwa 
lubuskiego.  

f) portal internetowy – będzie prowadzona i stale aktualizowana zakładka projektu na stronie 
www.lowes.lubuskie.org.pl, zawierała będzie informacje dot. ekonomii społecznej w subregionie, zmiany 
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prawne, opisy dobrych praktyk, publikacje, informacje o ofercie OWES; prezentacja PES oraz 
informacje o możliwościach ich finansowania i promocji. 

g) spotkania sieciujące. 

2. Usługi informacyjne skierowane są do wszystkich osób spełniających warunki kwalifikowalności 
udziału w projekcie określone w Rozdziale IV Regulaminu Projektu.  

3. Wyboru odbiorców usług informacyjnych (konferencje, spotkania informacyjne, wizyty studyjne, targi, 
warsztaty z ES, itp.) dokonuje Kluczowy doradca procesu animacji i inkubacji  w porozumieniu ze 
specjalistą ds. informacji i promocji PES na podstawie zasad i kryteriów każdorazowo określonych w 
ogłoszeniu o naborze.  

  

ROZDZIAŁ VI. 

USŁUGI LOWES – ANIMACJA 

1. LOWES prowadzi działania animacyjne za pośrednictwem animatorów. 

2. Działania animacyjne LOWES zmierzają do: 

a) pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej;  

b) ożywienia społeczności lokalnej poprzez eliminowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na 
pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i 
społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

c) wyszukiwania, przygotowania i wspierania animatorów lokalnych, prowadzących stała działalność 
animacyjną w danym środowisku lokalnym na rzecz ES;  

d) tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ES, w tym poprzez działania o charakterze 
edukacyjnym;  

e) zachęcania nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES; 

 f) zachęcania różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim 
kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

3. Animacja prowadzona jest m.in. poprzez:  

a) diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska; w tym ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy 
tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwanie danych i ich opracowanie, 

b) inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze 
wsparcia LOWES, 

c) inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć 
działalność w formie PES i PS, 

d) zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju 
PES i PS, 

e) wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES, 
f) ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych 

przez nich grup i środowisk, 
g) animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej, konsultacje 

społeczne, 
h) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, 
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i) inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, 
j) motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój 

ekonomii społecznej, 
k) budowanie lokalnych koalicji,  
l) moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, 
m) stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania 

działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych 
lub kosztów zaniechania. 

n) tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o 
charakterze edukacyjnym, 

o) zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w rożne formy 
działalności PES, 

p) zachęcanie rożnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim 
kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, 

q) budowanie partnerstw rozwojowych;  w tym formalne ustalenie zasad współpracy rożnych stron, 
celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju 
PES i PS, 

r) planowanie strategiczne na terenie działalności LOWES, w zakresie mającym na celu 
uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym, w tym współtworzenie aktów prawa 
lokalnego, 

s) wsparcie pracy Specjalistów ds. informacji - opiekunów inkubacji i doradców, 
t) promocję i informację dotycząca produktów i usług LOWES oraz promocję produktów i usług 

oferowanych przez PES., 
u) inicjowanie spotkań, działań, kontaktów pomiędzy różnymi osobami, grupami, środowiskami;  
v) sieciowanie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej oraz organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność statutową odpłatną lub gospodarczą;  
 

4. LOWES inicjuje działania animacyjne lub odpowiada na potrzeby zgłaszane przez poszczególne 
osoby, grupy, podmioty działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.  

5. Animatorzy pracują w siedzibie LOWES, lokalnych ośrodkach ekonomizacji i inkubacji społecznej 
oraz w terenie objętym wsparciem projektu.  

6. Odbiór pracy merytorycznej animatorów potwierdza Kluczowy doradca procesu animacji i inkubacji. 

 

ROZDZIAŁ VII. 

USŁUGI LOWES – EDUKACJA 

 1. LOWES oferuje następujące usługi edukacyjne:  

a) broker edukacyjny w zakresie indywidualnej diagnozy UP; 

b) terapeuta  w zakresie badania predyspozycji i potrzeb UP; 

c) szkolenia otwarte; 

d) warsztaty psychoedukacyjne; 

e) warsztaty integracyjne z elementami event; 
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f) wizyty studyjne;  

g) specjalistyczne szkolenia zawodowe.  

2. Usługi brokera i terapeuty są komplementarne względem siebie i dotyczą wyłącznie UP będących 
osobami fizycznymi.  

a) Usługi brokera polegają na wykonaniu indywidualnej diagnozy potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych 

UP oraz wskazania indywidualnej drogi rozwoju. Broker dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, 

kursu lub doradztwa oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną UP, biorąc pod uwagę aktualne 

potrzeby rynku. Równocześnie broker uwzględnia kwalifikacje klienta oraz indywidualne możliwości 

psychologiczne i ekonomiczne. W przypadku osób niepełnosprawnych broker edukacyjny sprawdza 

dostępność obiektu, w którym organizowane są kursy. Diagnoza profilu osobowego wykonana przez 

Brokera wskazuje zdolność UP do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym. Usługa realizowana 

będzie dla 490 UP z grupy wykluczenia społecznego; średnio 2 h na osobę. 

b) usługi terapeuty polegają na wykonaniu indywidualnego badania potrzeb i predyspozycji UP pod 

względem jego zasobów i zagrożeń osobowościowych. Terapeuta bada predyspozycje  i ograniczenia; 

analizuje przeszkody natury emocjonalnej, kryzysy życiowe, uzależnienia i problemy rodzinne, które 

mogą uniemożliwić UP podjęcie zatrudnienia w PS. Usługa realizowana będzie dla 490 UP z grupy 

wykluczenia społecznego; średnio 2 h na osobę. 

4. Warsztaty psychoedukacyjne - realizowane będzie dla  UP z grupy wykluczenia społecznego. 
Szkolenia dwudniowe, 16-godzinne, prowadzone w układzie trener-kotrener dla utrzymania 
skutecznego procesu edukacyjnego. Warsztaty składają się z modułów tematycznych tj. asertywność, 
zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, które pozwalają na dobranie zestawu 
modułów dla każdego z UP, zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej przez brokera i terapeutę 
potrzebami. 

5. Warsztaty integracyjne z elementami eventu - prowadzone w układzie trener-kotrener dla utrzymania 
skutecznego procesu edukacyjnego przeznaczone dla UP z grupy wykluczenia społecznego, wstępnie 
kwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej/utworzenie 
stanowiska pracy w PES.  

6. W ramach projektu zostaną zrealizowane wizyty studyjne mające na celu pokazanie funkcjonujących 
przedsiębiorstw społecznych w tych samych branżach, poznanie sposobów ich tworzenia, trybów 
zlecania usług tym podmiotom przez samorządy lokalne itp. W każdej wizycie weźmie udział 10-16 
osób (średnio 13 osób). Podczas wizyty uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, 
wyżywienie, materiały szkoleniowe, transport. Podczas wizyty będą odbywać się spotkania z 
ekspertami.  

7. Projekt zapewnia wsparcie w postaci kursów/szkoleń zawodowych dla ok. 200 osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, które mają podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
społecznych. Kursy/szkolenia ukierunkowane będą na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, 
powiązanych z branżą/działalnością przedsiębiorstwa społecznego, w którym dana osoba podejmie lub 
podjęła zatrudnienie. Specjalistyczne szkolenia zawodowe wynikają z przeprowadzonego w procesie 
animacji i inkubacji przez brokera diagnozy profilu osobowego niezbędne do zatrudnienia osób w 
przedsiębiorstwie społecznym. 

8. Tematyka szkoleń może ulegać zmianie, każdorazowo stanowi ona odpowiedź na zdiagnozowane 
potrzeby Uczestników Projektu.  
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12. Warunkiem udziału w cyklu edukacyjnym/szkoleniu/kursie zawodowym jest wypełnienie formularza 
rekrutacyjnych do udziału w projekcie oraz formularzy informacji de minimis w przypadku 
przedsiębiorstw społecznych.  

13. Konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych będą 
podawane w zakładce projektu na stronie internetowej, podczas spotkań animacyjnych, doradczych, 
informacyjnych oraz wywieszone w siedzibie LOWES.  

14. Pierwszeństwo udziału w cyklach edukacyjnych/szkoleniach/wizytach studyjnych mają 
przedstawiciele Grup Inicjatywnych, które są w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe na 
utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym.  

13. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w cyklu 
edukacyjnym/szkoleniu/kursie zawodowym podejmuje Kluczowy doradca procesu animacji i inkubacji. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w cyklu edukacyjnym/szkoleniu/kursie zawodowym zostaną o tym 
poinformowane, co najmniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia, drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. Natomiast osoby, które nie zakwalifikują się, zostaną wpisane na listę rezerwową. W 
przypadku, gdy któraś z osób zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału, na jej miejsce przyjęta zostanie 
pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

14. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia cyklu edukacyjnego/szkolenia/kursu zawodowego jest 
obecność na min. 80% zajęć.  

15. PS, którego reprezentant wziął udział w kursie/szkoleniu zawodowym, otrzyma zaświadczenie o 
wysokości udzielonej pomocy de minimis.  

  

ROZDZIAŁ VIII. 

USŁUGI LOWES – DORADZTWO I USŁUGI SPECJALISTYCZNE 

 1. W ramach projektu przewidziane są następujące rodzaje doradztwa:  

a) kluczowe, świadczone przez doradców LOWES;  

b) specjalistyczne, świadczone przez doradców LOWES;  

c) biznesowe, świadczone przez doradców LOWES; 

2. Doradztwo może mieć formę spotkania indywidualnego, grupowego lub doradztwa mailowego.  

3. Przez doradztwo rozumie się proces, w którym doradca diagnozuje potrzebę UP, określa cele oraz 
wspiera UP w ich realizacji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

4. Rolą doradców kluczowych jest:  

a) tworzenie przestrzeni do poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie  

tworzenia przedsiębiorstw społecznych;  

b) tworzenie i wspieranie GI zamierzających utworzyć PS;  

c) identyfikacja, inspiracja i wspieranie organizacji pozarządowych, które dążą do uruchomienia 
działalności gospodarczej.  
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5. Doradca kluczowy może spotykać się z GI oraz organizacjami pozarządowymi, przed złożeniem 
przez nich formularza zgłoszeniowego do projektu, w celu oceny ich potencjału do tworzenia PS.  

6. W strukturze OWES funkcjonuje stały doradca biznesowy, którego rolą jest wspieranie istniejących 
PS w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe na stworzenie nowego miejsca pracy dla osoby 
zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Doradca biznesowy spotyka się z PS, w celu 
oceny jego potencjału i motywacji do tworzenia nowych miejsc pracy. Pozytywna ocena doradcy w tym 
zakresie, oznacza zakwalifikowanie PS do udziału w projekcie, podpisania z nim umowy na wsparcie 
ukierunkowane na wzmocnienie potencjału i tworzenie nowych miejsc pracy w PS. Wówczas 
przedstawiciele przedsiębiorstwa podpisują również deklaracje udziału w projekcie oraz stosowane 
oświadczenia. Stały doradca biznesowy ponadto monitoruje rozwój i efekty działania wszystkich PS 
działających na terenie objętym wsparciem projektu.  

7. Doradcy specjalistyczni świadczą doradztwo z zakresu m.in. prawa, księgowości, finansów, 
marketingu, promocji, zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i 
biznesowego.  Z doradztwa specjalistycznego mogą korzystać jedynie GI i organizacje pozarządowe 
objęte wsparciem przez doradców kluczowych oraz PS objęte wsparciem doradcy biznesowego lub 
opiekuna biznesowego.  

8. GI i organizacje pozarządowe objęte wsparciem przez doradcę kluczowego oraz PS objęte 
wsparciem doradcy biznesowego lub opiekuna biznesowego mogą również skorzystać z usług 
specjalistycznych świadczonych przez doradców specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą 
zagadnień prawnych, księgowych i marketingowo-promocyjnych. Nadzorowane są przez doradcę 
kluczowego.  

9. W momencie podpisania przez PS umowy wsparcia finansowego na utworzenie miejsca/miejsc pracy 
dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ich wsparcie przez doradcę 
kluczowego lub biznesowego ulega zakończeniu. Wówczas są one obejmowane wsparciem opiekuna 
biznesowego, który wspiera je w rozwoju przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy lub 
utworzenia  stanowiska pracy, o ile ten termin nie jest późniejszy niż termin przyznania dotacji.  

10. Usługi doradcze będą realizowane w czasie i miejscu dogodnym dla UP.  

11. Usługi doradcze są dokumentowe poprzez kartę doradztwa oraz listę obecności (stosowaną w 
przypadku doradztwa grupowego), umowy na udzielenie wsparcia, deklaracje udziału w projekcie, plany 
wsparcia, koncepcje utworzenia PES, sprawozdania miesięczne.  

 

ROZDZIAŁ IX. 

USŁUGI LOWES – INKUBACJA 

1. W siedzibie LOWES oraz w lokalnych ośrodkach ekonomizacji i inkubacji społecznej (ośrodki 
inkubacji) świadczone są usługi konsultacyjno-informacyjne. Grupy Inicjatywne zainteresowane 
tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz ekonomizacją 
organizacji są wstępnie diagnozowane przez pracownika ds. informacji - opiekuna inkubacji. 

2. Za działania inkubacyjne odpowiedzialni są specjaliści ds. informacji – opiekunowie inkubacji, 
którzy merytorycznie i organizacyjnie podlegają Kluczowy doradca procesu animacji i inkubacji. 

3. Opiekunowie inkubacji pełnią dyżury w siedzibie LOWES oraz w ośrodkach inkubacji, zgodnie z 
miesięcznym harmonogramem pracy, zamieszczanym na stronie internetowej LOWES.  
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4. Rolą opiekuna inkubacji jest:  

a) ożywienie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie aktywności społecznej osób, grup, 
organizacji i instytucji w przestrzeni publicznej, 

b) monitoring środowiska lokalnego pod kątem potencjału budowania PES i zainteresowania 
ekonomią społeczną,  

c) praca z grupami w środowisku lokalnym, mająca na celu aktywizację zawodową i społeczną 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: spotkania, diagnozę środowiska 
lokalnego, wsparcie w budowaniu partnerstw rozwojowych, dialogu obywatelskiego,  

d) identyfikacja, inspiracja i wspieranie grup inicjatywnych, które dążą do założenia podmiotu 
ekonomii społecznej, w tym wsparcie w tworzeniu PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, 
KIZ, ZAZ) we współpracy z animatorami i doradcami 

e) promowanie idei społecznie odpowiedzialnych zamówień: zachęcenie przedsiębiorców do 
współpracy z PES i zakupu ich produktów; wspólna realizacja projektów itp., 

f) wsparcie inkubacji  podmiotów ekonomii społecznej, tj. działania zmierzające do inicjowania 
tworzenia nowych PES, ekonomizowanie NGO, stosowanie klauzul społecznych oraz rozwój 
usług użyteczności publicznej, wsparcie przekształceń PS; tworzenie i wspieranie istniejących 
podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ),  

g) identyfikacja, inspiracja i wspieranie organizacji pozarządowych, które dążą do uruchomienia 
działalności odpłatnej statutowej, pomoc w utrzymaniu na rynku nowo powstałych i istniejących 
PS, 

h) działania w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i 
rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,  

i) wsparcie początkujących przedsiębiorców społecznych i procesu tworzenia nowych 
przedsiębiorstw społecznych od pomysłu do stabilności rynkowej, 

j) dystrybucję informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES z terenu działania 
LOWES o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej, źródłach pozyskiwania środków 
na rozwój PS, zmieniających się przepisach prawa oraz osobach zagrożonych wykluczeniem 
(skala problemu, dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy 
itp.), 

k) inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi 
stworzeniem PES, a potencjalnymi interesariuszami (np. organizacjami pozarządowymi, 
samorządami wszystkich szczebli, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji, 
ośrodkami naukowymi, thinktankami etc.), 

l) współtworzenie oferty LOWES i współorganizowanie działań merytorycznych tj. doradztwo, 
animacja, szkolenia, warsztaty itp. 

m) wsparcie zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym 
instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu rozwoju PS, 

n) budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań 
kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających PS, 

o) wsparcie pracy animatorów i doradców, 
p) promocję i informacja dotycząca produktów i usług LOWES, 

5. LOWES w oparciu o lokalne ośrodki ekonomizacji i ekonomizacji społecznej świadczy wsparcie 
infrastrukturalne, polegające na udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu dla UP.  

6. Jako udostępnianie pomieszczeń należy rozumieć możliwość korzystania z lokalu lokalnego ośrodka 
ekonomizacji wyposażonego w odpowiednie meble i sprzęt. Lokalny punkt posiada ofertę korzystania z 
komputera, drukarki, sprzętu biurowego oraz możliwość posiadania własnej szafki, w której mogą być 
przechowywane dokumenty danego Beneficjenta Pomocy, jak również wykorzystania adresu ośrodka 
inkubacji jako adresu korespondencyjnego.  
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7. Z usługi tej mogą skorzystać:  

a) grupy inicjatywne tworzące PES;  

b) środowiska/społeczności przystępujące do wspólnej realizacji inicjatywy na rzecz rozwoju ES;  

c) grupy inicjatywne tworzące PS;  

d) organizacje pozarządowe dążące do uruchomienia działalności statutowej odpłatnej lub 
gospodarczej.  

8. Odbiór pracy merytorycznej opiekunów inkubacji potwierdza Kluczowy doradca procesu animacji i 
inkubacji. 

 

ROZDZIAŁ X. 

USŁUGI LOWES – WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE 

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) oferowane jest na:  

a) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, poprzez tworzenie 
nowych przedsiębiorstw społecznych;  

b) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych;  

c) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, w podmiotach ekonomii 
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa 
społeczne.  

2. Wsparcie pomostowe finansowe i pozafinansowe polega na: 

a) podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i 
rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną 
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli 
przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa społecznego; Realizator umożliwia wykorzystanie 
różnorodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na przykład takich jak szkolenia, warsztaty, 
doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.;  

b) dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy                         
w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie 
społecznym);  

c) pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego 
funkcjonowania. Nowo utworzonym przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie 
pomostowe w formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a 
i b. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego 
wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie 
finansowej jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak 
nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego 
wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Finansowanie 
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pomostowe jest stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomostowego w formie 
finansowej wydłużonego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych 
usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych 
przedsiębiorstwa. 

3. O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się następujący uczestnicy projektu:  

a) osoby prawne lub osoby fizyczne, które w ramach projektu zarejestrowały przedsiębiorstwo 
społeczne, złożyły lub składają wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa społecznego                    
w Krajowym Rejestrze Sądowym i w ramach tego przedsiębiorstwa społecznego tworzą nowe 
miejsca pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że umowa o wsparcie 
zostanie zawarta pomiędzy Realizatorem, a nowo utworzonym przedsiębiorstwem społecznym 
(tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych);  

b) istniejące przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla 
osób, o których mowa w § 1 ust. 3 (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych);  

c) istniejące podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy 
dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 
w przedsiębiorstwa społeczne, z tym zastrzeżeniem, że umowa o wsparcie zostanie zawarta 
pomiędzy Realizatorem a nowym przedsiębiorstwem społecznym, przekształconym                        z 
podmiotu ekonomii społecznej (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej 
przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne).  

4. Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy dla osób wskazanych   w § 
1 ust. 3 w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, pod warunkiem 
przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, wynosi do 24.000,00 zł. Ostateczna wysokość dotacji 
uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych przez Realizatora za kwalifikowane               
i nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

5. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu (przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu 
ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) w ramach jednego                
z typów wsparcia wskazanych w § 2 ust. 1 w czasie trwania projektu wynosi do 120.000,00 zł 
Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

6. W ramach wsparcia pomostowego pozafinansowego świadczone będzie przez okres 6 miesięcy o 
średniej wartości 400 zł. miesięcznie, wsparcie w formie usług doradczych i szkoleniowych dla 
konkretnych PS, by na bieżąco dostosowywać się do potrzeb PS podczas ich działalności, by móc 
zapobiegać sytuacjom trudnym i problemowym. Przeznaczone dla 182 UP. 

6. W ramach niniejszego działania zakłada się tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw 
społecznych w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 
12 sierpnia 2014 roku, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka 
społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych 
w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej.  

7. Przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymało środki na stworzenie miejsca pracy są zobowiązane do:  
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a. zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 
utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.  

b. dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych przedsiębiorstwu społecznemu 
zgodnie z Wnioskiem na otrzymanie dotacji - biznesplanem, stanowiącym załącznik do umowy, oraz ich 
wykorzystaniem zgodnie z charakterem prowadzonej działalności. Realizator na wniosek PS w 
uzasadnionych przypadkach  może zaakceptować proponowane zmiany w realizacji zakupów 
inwestycyjnych oraz terminy ich rozliczenia ;  

c. rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie,    

d. poddania się kontroli właściwych organów kontrolnych oraz kontroli Beneficjenta (operatora wsparcia 
finansowego);  

e. zwrotu, przyznanych środków wraz z odsetkami za zwłokę jak dla zaległości podatkowych 
naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub 
właściwego organu kontrolnego, jeżeli:  

- otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem w szczególności w sytuacji gdy 
zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia,   

- będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o 
przyznanie środków finansowych;  

- zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o 
przyznanie środków finansowych,  

- złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki;  

- naruszy inne istotne warunki umowy.  

2. Zwrot środków UP dokonuje po wezwaniu Beneficjenta, na rachunek bankowy Beneficjenta 
wskazany w wezwaniu.  

3. Osoba, na którą przyznano środki, powinna być zatrudniona w przedsiębiorstwie społecznym przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie środków finansowych. Niemniej 
może wystąpić sytuacja, gdy członek/pracownik zrezygnuje z członkostwa/zatrudnienia przed upływem 
tego terminu (rezygnacja nastąpić może wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika). 
Wówczas przedsiębiorstwo społeczne nie ma obowiązku zwrotu środków, jeżeli zostaną spełnione 2 
warunki:  

a. przedsiębiorstwo społeczne będzie prowadzić działalność przez co najmniej 13 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych,  

b. w miejsce odchodzącego członka/pracownika przedsiębiorstwo społeczne przyjmie nowego 
członka/zatrudni nowego pracownika, przy czym członek/pracownik musi być osobą, na którą zgodnie 
niniejszym regulaminem przysługują środki finansowe. Ponadto członek/pracownik powinien być 
rekrutowany w pierwszej kolejności spośród uczestników objętych w ramach projektu wsparciem 
szkoleniowo-doradczym, ale nie objętych wsparciem finansowym. Jeżeli w miejsce odchodzącego 
członka/pracownika nie zostanie zrekrutowana nowa osoba, wówczas przedsiębiorstwo społeczne 
zwraca środki przyznane na odchodzącego członka/pracownika bez odsetek.  

4. W przypadku niedokonania przez BP zwrotu środków w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, 
Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków finansowych, z 
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wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności środków stanowiących 
zabezpieczenie Umowy o przyznanie środków finansowych.  

5. Powyższe zapisy dotyczą zwrotu środków finansowych otrzymanych w ramach wsparcia 
merytorycznego, dotacji oraz wsparcia pomostowego.  

8. Szczegółowe zasady udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego zostały określone w odrębnym 
„Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy 
w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii 
społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne „ 

Regulamin określa m.in. typy przedsięwzięć, na które będą przyznawane dotacje, grupę docelową, 
zakres podstawowych dokumentów niezbędnych na etapie przyznawania dotacji, zasady ubiegania się 
o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz procedurę odwoławczą. 

 

ROZDZIAŁ XII. 

OBOWIĄZKI LOWES 

 1. Realizator Projektu zapewnia wykwalifikowany personel projektu świadczący bezpłatne usługi 
określone w Regulaminie Projektu.  

2. Realizator Projektu zapewnia odpowiednie zaplecze lokalowo-sprzętowe umożliwiające świadczenie 
usług określonych w Regulaminie Projektu.  

3. Realizator Projektu będzie informował UP o prawach i obwiązkach wynikających z ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

4. Realizator Projektu zobowiązuje się do informowania podmiotów ekonomii społecznej prowadzących 
działalność gospodarczą, że ich udział w projekcie skutkuje udzieleniem im pomocy de minimis.  

5. Realizator Projektu zobowiązuje się do wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis 
podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą.  

6. Realizator Projektu prowadzi ewidencję świadczonych usług, a także w sposób staranny przechowuje 
i archiwizuje dokumentację będącą wynikiem realizowanych usług   

7. Realizator Projektu zapewnia równy dostęp do oferowanych usług dla kobiet i mężczyzn bez względu 
na wiek, rasę, wyznanie religijne czy niepełnosprawność.  

8. Realizator Projektu zapewnia dostęp do oferowanych usług dla osób niepełnosprawnych.  

9. Za przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia i/lub uczestnictwa w projekcie 
odpowiada personel Realizatora Projektu.   

 

ROZDZIAŁ XIII. 

Pomoc publiczna 

1. Pomoc, o której mowa w niniejszym regulaminie jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1073).  
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2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy a w szczególności 
dotyczące:  

1) złożenia nieprawdziwych informacji dot. powiązań,  

2) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis,  

3) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,  

4) innych warunków niniejszej umowy mających wpływ na udzielaną pomoc,  

Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz z odsetkami 
naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy.  

4. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy, 
co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, niezwłocznie informuje o tym fakcie 
Beneficjenta.  

  

 

Zatwierdził: 

Szczepan Słomczyński 

Koordynator merytoryczny LOWES 

 

 

 

 

 


