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Regulamin uczestnictwa w projekcie  

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –Subregion Podhalański" 

nr RPMP.09.03.00-12-0003/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny1. 
2. Projekt realizowany jest przez partnerstwo, którego liderem jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi 

Chrzanowskiej w Chrzanowie, a partnerami: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja Miejsc i Ludzi 
Aktywnych, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych 
„Cumulus”. 

3. Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 2marca 2018r. 

4. Projekt obejmuje swym zasięgiem Subregion Podhalański położony w Woj. Małopolskim, na który składają 
się powiaty:suski, nowotarski, tatrzański. 

5. Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 do 30.11.2022. 
6. Informacje na temat projektu oraz realizacji wsparcia można uzyskać w Inkubatorze Ekonomii Społecznej 

oraz na stronach internetowych: www.mowes.tozch.edu.pl, www.es.malopolska.pl.Inkubator ES mieści się w 
Rabce Zdroju, ul. Orkana 20f/1  i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00, telefon: 
182677739. 

7. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 
Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, 
obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej. 

§2 Słownik pojęć (definicje) 
1. MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
2. Projekt - należy przez to rozumieć projekt MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –

Subregion Podhalański" nr RPMP.09.03.00-12-0004/19 realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest 
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, a partnerami: Fundacja Rozwoju Regionu 
Rabka, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”. 

3. Lider Projektu – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.  
4. Realizator wsparcia - Partner/rzy odpowiedzialny/ni za realizację danego rodzaju usług i danej formy 

wsparcia. 
5. Kandydat/ka - osoba fizyczna lub prawna, która bierze udział w procesie rekrutacji. 
6. Uczestnik/czka projektu - Kandydat/ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do projektu, podpisał/a umowę 

dotyczącą uczestnictwa w projekcie oraz skorzystał/a z co najmniej jednej formy wsparcia. 

 
1Część usług oferowanych w ramach projektu może wiązać się z częściową odpłatnością po stronie Uczestnika Projektu 

http://www.mowes.tozch.edu.pl/
http://www.es.malopolska.pl./
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7. Podmiot ekonomii społecznej (PES): 
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 
b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
i) CIS i KIS; 
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 
wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

8. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) - podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki: 
a) posiada osobowość prawną i prowadzi:  

i) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  
ii) działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub  
iii) działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), lub  
iv) działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. 
zm.),  

b) zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup: 
i) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); 
ii) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

iii) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy 
zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

iv) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

v) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.); 

vi) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.); 

vii) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 
ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
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U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów 
przeliczeniowych; 

viii) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej; 

ix) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

x) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

xi) osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17; 
c)  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; 

d) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura 
własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub 
zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie 
założycielskim; 

e)  wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie 
przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie; 

f) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z 
wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność 
gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu,a w przypadku  umów 
cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie 
przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. b; 

g) prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi osobami i określony w 
czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub 
kompetencji kluczowych. 

9. JST - jednostka samorządu terytorialnego. 
 

§3 Grupy docelowe 
1. Oferta/wsparcie MOWES skierowane jest do – kryterium formalne: 

• osób fizycznych zamieszkałych (w rozumieniu kodeksu cywilnego) pracujących lub uczących się na 
terenie subregionu podhalańskiego, tj. na terenie powiatów: suskiego, nowotarskiego, 
tatrzańskiego, które są zainteresowane założeniem, prowadzeniem lub pracą w PES lub PS i/lub 
realizacją przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej w społeczności lokalnej; 

• podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS) mających 
siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu podhalańskiego, tj. na terenie powiatów: suskiego, 
nowotarskiego, tatrzańskiego; 

• jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 
oraz przedsiębiorców mających siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu podhalańskiego o, tj. 
na terenie powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego. 

2. Oferta MOWES jest dostępna dla wszystkich osób wymienionych w ust. 1. bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację 
seksualną. 

3. Oferta MOWES adresowana jest szczególnie do osób doświadczających wykluczenia zgodnie z definicją 
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zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwaz wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznegoi Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

4. Usługi animacji lokalnej skierowane są do: 
• osób fizycznych, które chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną, 

spółdzielnię pracy, inwalidów i niewidomych lub inne PES/PS, 
• osób fizycznych, które chcą zrealizować przedsięwzięcie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w 

społeczności lokalnej, 
• osób zainteresowanych podjęciem pracy w PES lub PS np. spółdzielniach socjalnych, 
• jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych powołaniem przedsiębiorstwa społecznego 

np. spółdzielni socjalnej osób prawnych lub tworzeniem rozwiązań mających na celu rozwój 
ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych, 

• instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, które chcą promować i rozwijać ekonomię 
społeczną, 

•  podmioty ekonomii społecznej; 
•  przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami społecznymi. 

5. Usługi rozwoju ekonomii społecznej skierowane są do: 
• Uczestników/czek projektu wchodzących w skład grupy inicjatywnej, zamierzających utworzyć 

przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnię socjalną, 
• Uczestników/czek projektu, doświadczających wykluczenia zgodnie z definicją zawartą w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwaz wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zainteresowanych pracą w zidentyfikowanym 
przedsiębiorstwie, 

• Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i/lub PES posiadających zidentyfikowany 
pomysł i zidentyfikowaną grupę osób do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym 
spółdzielni socjalnej. 

6. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej skierowane są do: 
• Podmiotów ekonomii społecznej chcących lepiej wykorzystać potencjał organizacji, zbudować 

podstawy przyszłego rozwoju oraz uporać się z bieżącymi wyzwaniami. 
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§4 Formy wsparcia 
W ramach projektu zaplanowano następujące formy i zakres wsparcia: 

 Inkubator ekonomii społecznej i punkt wsparcia w subregionie - dostęp do komputera, Internetu, 
sali spotkań z klientem, szkoleniowej, 

 Animacja społeczności lokalnych pod kątem podejmowania inicjatyw ES, budowania partnerstw na 
rzecz rozwoju ES, 

 Granty na rozwój ekonomii społecznej do 10tys., 
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla nowopowstałych (w trakcie projektu) i istniejących PES/PS, 
 Dotacje zgodne ze stawką jednostkową i wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne dla PS, 
 Usługi wsparcia istniejących PES (usługi księgowe wraz z doradztwem finansowym, marketingowe, 

biznesowe, doradztwa prawnego,coaching biznesowy), 
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób fizycznych i PES (szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne), 
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz w zakresie reintegracji zawodowej dla PS (doradztwo 

specjalistyczne/reintegracyjne, szkolenia zawodowe, wizyty studyjne)  
 

§5 Kwalifikowalność Uczestników/czek 
1. Uczestnikami/czkami uprawnionymi do skorzystania z oferty są osoby fizyczne zamieszkałe (w 

rozumieniu kodeksu cywilnego), pracujące lub uczące się na terenie subregionu podhalańskiego oraz 
przedstawiciele/ki PES, JST i instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 
przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie subregionu podhalańskiego, wymienieni w §3 ust. 
1.Dopuszcza się możliwość udzielania wsparcia dla osób/podmiotów spoza subregionu podhalańskiego 
tj. powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, przy czym odsetek tych osób/podmiotów nie 
może przekroczyć poziomu 10% wszystkich Uczestników projektu. 

2. Raz zrekrutowany/a Uczestnik/czka projektu może korzystać z różnych form wsparcia w ramach różnych 
rodzajów usług u różnych Realizatorów wsparcia. 

3. Działania realizowane w projekcie spełniające przesłanki pomocy publicznej stanowią pomoc publiczną 
udzielaną w formie pomocy de minimis. 

4. Udzielenie pomocy de minimis potwierdzone zostaje zaświadczeniem o udzieleniu pomocy de minimis. 

§6 Zasady rekrutacji 
1. Proces rekrutacji - czas i miejsce - będzie dostosowane do Kandydatów/tek, w tym dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
2. Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia, w ramach różnych rodzajów usług, u różnych Realizatorów 

wsparcia prowadzona jest w sposób cykliczny lub ciągły. 
3. Przyjmowane będą jedynie kompletne zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu rekrutacyjnym, 

opatrzone datą i podpisem Kandydata/tki. 
4. W procesie oceny formularzy rekrutacyjnych pod uwagę brane są kryteria formalne i merytoryczne (o ile 

dotyczy). 
 

 

§7 Postanowienia końcowe 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Lidera Projektu. 
2. W razie wątpliwości, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Lidera 

Projektu i/lub Realizatora wsparcia i jest wiążąca dla Kandydatów/tek i Uczestników/czek projektu. 
3. Lider i Partnerzy zastrzegają możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 
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Załączniki  
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy podmiotu i osoby oddelegowanej 
Załącznik nr 2 – Deklaracja przystąpienia do projektu podmiotu i osoby oddelegowanej 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu kryterium kwalifikacyjnych 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące uzyskanej pomocy de minimis 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przeznaczeniu pomocy de minimis 
Załącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami 
Załącznik nr 9 – formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej 
Załącznik nr 10 – oświadczenie o spełnianiu kryterium kwalifikacyjnych osoby fizycznej 
Załącznik nr 11 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
Załącznik nr 12 – deklaracja przystąpienia do projektu osoby fizycznej 
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