
 
 

 
 

REGULAMIN 

dofinansowania uczestnictwa w branżowych sieciach współpracy 

 działających na rynku komercyjnym, 

mających siedzibę na terenie kraju,  

w okresie od 6.09.2021 r. do 1.06.2023 r. 

I. Postanowienia wstępne 

1. Dofinansowanie uczestnictwa w branżowych sieciach współpracy działających na 

rynku komercyjnym przewidziane jest wyłącznie dla przedsiębiorstw społecznych z 

terenu województwa małopolskiego wpisanych na listę zweryfikowanych 

przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i 

Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.  

2. Dofinansowanie odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” 

realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.  

3. Dofinansowanie uczestnictwa w branżowych sieciach współpracy działających na 

rynku komercyjnym stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców, która jest 

udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 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. 

4. Poprzez branżowe sieci współpracy działające na rynku komercyjnym rozumie się 

przede wszystkim organizacje samorządu gospodarczego (w tym m.in. izby 

gospodarcze, cechy rzemieślnicze, izby rolnicze), a także organizacje pracodawców i 

przedsiębiorców oraz klastry.  

4. Regulamin określa: 

a) cele uczestnictwa w branżowych sieciach współpracy działających na rynku 

komercyjnym, 



 
 

 
 

b) zasady zgłaszania Wniosku o dofinansowanie uczestnictwa i wyboru uczestników 

do dofinansowania, 

c) zasady finansowania udziału w branżowych sieciach współpracy działających na 

rynku komercyjnym, 

d) sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.  

II. Cele uczestnictwa w branżowych sieciach współpracy działających na rynku 

komercyjnym 

Celem uczestnictwa w branżowych sieciach współpracy działających na rynku 

komercyjnym jest promocja potencjału gospodarczego przedsiębiorstw społecznych 

z terenu województwa małopolskiego. Uczestnictwo daje okazję do współdziałania w 

ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych, co pozwala na 

stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych 

więzi gospodarczych, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz partnerów biznesowych.  

 

III. Zasady zgłaszania Wniosku o dofinansowanie uczestnictwa i wybór 

uczestników 

1. Przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w 

branżowych sieciach współpracy działających na rynku komercyjnym (Załącznik nr 1 

do Regulaminu) wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Przedsiębiorstwo społeczne 

może w danym roku kalendarzowym ubiegać się o dofinansowanie w maksymalnej 

wysokości 2000,00 zł.  

2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej 

kopercie osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

z dopiskiem Sieci 

 



 
 

 
 

3. Złożenie Wniosku o dofinansowanie uczestnictwa jest równoznaczne ze 

zobowiązaniem do uczestnictwa w branżowej sieci współpracy na warunkach 

określonych w Umowie o dofinansowanie uczestnictwa w branżowej sieci  

współpracy przedsiębiorstw społecznych, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Ocena dokonywana będzie na podstawie analizy informacji zawartych we Wniosku  

o dofinansowanie uczestnictwa oraz w załącznikach.  

5. Dofinansowanie do udziału w branżowej sieci współpracy działającej na rynku 

komercyjnym, zostanie przyznane przedsiębiorstwom społecznym w miarę 

dostępności środków, które spełnią wszystkie kryteria określone w Załączniku nr 5 do 

Regulaminu.  

6. Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby przedsiębiorstw społecznych 

korzystających z dofinansowania udziału w branżowych sieciach współpracy 

działających na rynku komercyjnym. 

7. Z wybranymi przedsiębiorstwami społecznymi zostanie podpisana Umowa o 

dofinansowanie uczestnictwa (Załącznik nr 4). 

8. W przypadku uwzględnienia wniosku o dofinansowanie, Województwo Małopolskie 

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wezwie przedsiębiorstwo 

społeczne do przedłożenia umowy podpisanej przez osoby uprawnione do 

reprezentacji przedsiębiorstwa. Niezłożenie podpisanej umowy w terminie oznacza 

rezygnację z dofinansowania udziału w branżowej sieci współpracy działającej na 

rynku komercyjnym.  

9. Przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane do złożenia sprawozdania 

merytorycznego z uczestnictwa w branżowej sieci współpracy działającej na rynku 

komercyjnym, w terminie 14 dni od zakończenia uczestnictwa. Wzór sprawozdania 

merytorycznego z udziału w branżowej sieci współpracy stanowi Załącznik nr 3 do 

Regulaminu.  

10. Niezastosowanie się do wymogu opisanego w punkcie 9 powoduje odrzucenie 

kolejnych wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w branżowych sieciach  



 
 

 
 

współpracy działających na rynku komercyjnym oraz aplikacji przedsiębiorstwa 

społecznego o udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez 

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w 

ramach projektu RPO WM na lata 2014-2020. 

IV. Finansowanie udziału 

1. Dofinansowanie do uczestnictwa w branżowej sieci współpracy działającej na 

rynku komercyjnym, tj. refundacja całości lub części rocznej opłaty członkowskiej, 

pokrywana jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji 

Ekonomii Społecznej – etap III” do wysokości 2000,00 zł.  

2. Dodatkowe koszty tj. np. wpisowe czy koszty dodatkowej promocji pokrywane są 

przez przedsiębiorstwo społeczne we własnym zakresie.  

3. Województwo zrefunduje przedsiębiorstwu społecznemu środki wydatkowane 

przez  przedsiębiorstwo społeczne na pokrycie rocznej opłaty członkowskiej, do 

kwoty wskazanej w ust. 1, w terminie dziesięciu dni roboczych od daty 

przedstawienia dowodu dokonania opłaty członkowskiej. 

4. Jeżeli przedsiębiorstwo społeczne nie będzie postępowało zgodnie z regulaminem 

(statutem) danej branżowej sieci współpracy Województwo Małopolskie – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  może żądać od Przedsiębiorcy 

Społecznego zwrotu kwoty zrefundowanej opłaty członkowskiej. 

  



 
 

 
 

 

V. Sposób informowania o otrzymaniu dofinansowania 

Przedsiębiorstwo społeczne, które otrzyma dofinansowanie do uczestnictwa w 

branżowej sieci współpracy działającej na rynku komercyjnym, zostanie o tym 

poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych podanych we 

Wniosku o dofinansowanie uczestnictwa.  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Przedsiębiorstwo społeczne, które zostanie przyjęte w poczet członków 

branżowych sieci  współpracy jest zobowiązane do informowania, że jego 

uczestnictwo  zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 

RPO WM na lata 2014-2020.  

2. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się, że będzie aktywnie uczestniczyć w  

branżowej sieci  współpracy przestrzegając regulaminu (statutu) danej organizacji 

oraz, że będzie przestrzegać postanowień Umowy o dofinansowanie uczestnictwa w 

branżowej sieci  współpracy działającej na rynku komercyjnym.  

3. Dzień podpisania Umowy o dofinansowanie uczestnictwa w branżowej sieci  

współpracy działającej na rynku komercyjnym, stanowi dzień udzielenia pomocy de 

minimis.  

4. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis uczestnik otrzymuje 

Zaświadczenie o pomocy de minimis według wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do 

Umowy o dofinansowanie uczestnictwa w branżowej sieci  współpracy działającej na 

rynku komercyjnym.  

5. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorstwu społecznemu: 

a) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, 

b) spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej określone w 

przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub znajdującemu się w 

okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.   


