
  

  

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” 

realizowanym przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

 
 

§1 
Informacje o projekcie 

 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji, zakres i warunki uczestnictwa oraz świadczenia 

usług w projekcie „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej”. 

2. Projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WM na 
lata 2014-2020.  

3. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Biuro Projektu mieści się w Krakowie przy 
ul. Piastowskiej 32, pok. 9-10, 30-134 Kraków,  tel.: 12 422 06 36 wew. 26. 

 

§2 
Słownik pojęć (definicje) 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1) Beneficjent (Organizator) – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 
2) Uczestnik projektu – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia kryteria formalne 

udziału w projekcie określone w Regulaminie, i która pomyślnie przeszła proces 
rekrutacji, 

3) Strona internetowa projektu – strona, na której będą umieszczone informacje na 
temat projektu tj. www.es.malopolska.pl  

4) Podmiot ekonomii społecznej (PES): 

a) przedsiębiorstwo społeczne; 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

i. podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz.  225, z późn. zm.),  
tj. centrum integracji społecznej (CIS) i klub integracji społecznej (KIS),  

ii. podmioty rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  
tj. zakład aktywności zawodowej (ZAZ) i warsztat terapii zajęciowej (WTZ);  

c) organizacja pozarządowa prowadząca zarówno działalność odpłatną, jak  
i nieodpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,  
z późn. zm.), o ile zatrudnia pracowników;  

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: 



  

  

 

i. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której 
zyski wspierają realizację celów statutowych, 

ii. ZAZ, 

iii. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, 
inwalidów i niewidomych. 

5)  Przedsiębiorstwo społeczne - 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 integracja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zatrudnienie co najmniej 50% 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub 30% osób  
z niepełnosprawnościami o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym, przy 
jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie co najmniej 20% 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym); 

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. 
 

§3 
Zakres wsparcia w projekcie 

1. Wsparcie w projekcie adresowane jest do następujących grup docelowych z terenu 
Województwa Małopolskiego (w przypadku osób prawnych posiadających tu 
siedzibę/oddział/filię, a w przypadku osób fizycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
zamieszkałych w województwie małopolskim): 

1) jednostki samorządu terytorialnego 

2) instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, 

3) podmioty ekonomii społecznej, 

4) przedsiębiorcy, 

5) środowisko naukowe/uczelnie wyższe), 

6) szkoły, 

7) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

8) osoby fizyczne, 

 
 
 
 

2. Przewidziane w projekcie działania – zgodnie z Wytycznymi 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 obejmują: 

1) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym  
w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla 
OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 
podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych 
rozwiązaniach  
i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i 
wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie  
i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES 
nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

2) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 
włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym 
organizacje branżowe (sieci, klastry); 

3) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  
o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne 
uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu 
standardów usług; 

4) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 
podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 
społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także 
współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, 
instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży  
i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;  

5) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 
regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu 
nawiązania stałej współpracy.  

6) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii 
społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów  
i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 
(np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii 
społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu); 

7) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi,  
w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych 
planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, 
doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej; 

8) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 
publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;  

9) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej,  
o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości 
współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie;  

10) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 
wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego 
wdrażania; 

11) reprezentowanie interesów  sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 
oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach 
związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz 



  

  

 

innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami,  
w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społeczne 

 
§4 

Rekrutacja do projektu 

1. Przed rozpoczęciem danej formy wsparcia Beneficjent przeprowadza rekrutację 
uczestników. 

2. Informacja o rekrutacji upubliczniana jest na stronie internetowej 
www.es.malopolska.pl i/lub poprzez mailing do wszystkich potencjalnych odbiorców 
danej formy wsparcia z terenu Małopolski.  

3. W przypadku zgłoszenia się do udziału w szkoleniu większej liczby chętnych niż 
przewidziana liczba miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Uczestnik projektu ma prawo do:  
- nieodpłatnego skorzystania z oferowanej formy wsparcia, 
- otrzymania bezpłatnych materiałów informacyjnych; 

5. Uczestnik szkoleń jest zobowiązany do:  
- poświadczania obecności na liście obecności,  
- przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć, 
-szanowania mienia oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą działania 
organizowane w ramach projektu, 
- wypełniania ankiet dotyczących realizacji projektu, 
- poinformowania o rezygnacji z udziału w oferowanej formie wsparcia, 
 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 
na skutek zmian w przepisach oraz wytycznych dotyczących Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.. 

3. Dane osobowe uczestników przechowywane są zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi.  

4. Udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 
przetwarzanie na potrzeby Projektu, zgodnie z zapisami ustawy z  - dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych. 

5. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały 
możliwości uczestniczenia w działaniach Projektu.  

 

 

http://www.es.malopolska.pl/


  

  

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej 
 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem  

     uczestnika projektu dotyczącym przetwarzania danych osobowych oraz 

     deklaracją uczestnictwa w projekcie.  

Załącznik nr 2 – Formularz Instytucjonalnego Uczestnika Projektu. 


