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§ 1 

Wprowadzenie 

1. Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, określa 

zasady rekrutacji do wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej polegającego na: 

- wsparciu szkoleniowym i doradczym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni 

socjalnej; 

- przyznaniu środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej;  

- wsparciu pomostowym, obejmującym finansowe wsparcie pomostowe połączone z 

doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków. 

2. Projekt jest realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. na podstawie umowy nr 

UDA-POKL.07.02.02-24-002/12-00. 

4. Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3, 42-202 

Częstochowa. 

5. Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej www.jowes.pl, a także w 

Biurze Projektu wskazanym w § 1 ust. 4, pod numerem telefonu 34 325 71 42. 

§ 2 

Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Beneficjent (operator wsparcia finansowego) w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii 

społecznej  – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

2. Beneficjent pomocy – osoba, która otrzymała środki na założenie (wchodząca w skład Grupy 

Inicjatywnej), przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach Projektu. 

3. Instytucja pośrednicząca (IP) – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

http://www.jowes.pl/
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4. JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

5. Grupa inicjatywna (GI) – to grupa osób zainteresowana uruchomieniem spółdzielni socjalnej w 

ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” składająca się z osób 

fizycznych lub z osób prawnych spełniających kryteria art. 4 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. 

6. Wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnozę 

potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika projektu, 

dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania 

spółdzielni socjalnej i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej). Warunkiem 

ukończenia programu szkoleniowo-doradczego jest udział w co najmniej 80 % zajęć. 

7. Subregion Północny Województwa Śląskiego (Subregion Północny – SP) – w jego skład wchodzą 

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat myszkowski i powiat kłobucki. 

8. Projekt – oznacza Projekt Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES) w Subregionie 

Północnym Województwa Śląskiego realizowany w okresie 1.01.2013 – 30.06.2015 na podstawie 

Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-24-002/12-00. 

9. Regulamin – Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

10. Kandydat/tka  –  osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana udziałem w Projekcie, która 

bierze udział w procesie rekrutacji. 

11. Uczestnicy Projektu (UP) – bezpośredni odbiorcy pomocy: 

a) osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń); 

b) osoby o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne osoby 

fizyczne o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na 

wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej; 

c) podmioty o których mowa w art. 4 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;  

d) spółdzielnie socjalne, które zamierzają przyjąć nowych członków lub zatrudnić 

pracowników zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
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12. Osoby delegowane do projektu przez osobę prawną – pracownicy/członkowie osoby prawnej, 

którzy biorą udział w projekcie. 

13. Komisja Rekrutacyjna – Komisja przeprowadzająca ocenę formularzy rekrutacyjnych złożonych 

przez Kandydatów do udziału w Projekcie JOWES i dopuszczająca ich udział w Projekcie JOWES. 

14. Biznes Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej – dokładny biznesplan zawierający opis 

działalności, jaką Uczestnik Projektu zamierza podjąć w formie spółdzielni socjalnej wraz z częścią 

finansową, przygotowany według przedstawionego przez JOWES wzoru na etapie składania 

Wniosku o przyznanie środków finansowych - biznesplanu. 

15. Dotacja – jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie  

i działalność spółdzielni socjalnej, na przystąpienie UP do spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie 

w spółdzielni socjalnej. 

16. Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie 

comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 1600 zł brutto na 

jednego Beneficjenta Pomocy świadczona w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o 

udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz 

pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

17. Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa  przyznawana w formie 

comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 1600 zł brutto na 

jednego Beneficjenta Pomocy udzielana po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego 

nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia 

pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu 

dotacji. 

18. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 

87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z 28.12.2006 r.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy 

publicznej w ramach PO KL. (Pomoc de minimis – to pomoc publiczna, której łączna suma nie 

przekracza równowartości 200 000 euro dofinansowania jednego podmiotu gospodarczego  

w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych). 
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19. Spółdzielnia socjalna – forma przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną, ustanowiona 

na zasadach prawa spółdzielczego prowadząca działalność określoną w Ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych. 

20. Strona internetowa Beneficjenta – strona www.arr.czestochowa.pl 

21. Strona internetowa Projektu – strona www.jowes.pl  

22. Wniosek aplikacyjny – kompletne dokumenty rekrutacyjne zgodnie z § 7 Regulaminu. 

§ 3 

Uczestnictwo w projekcie 

W projekcie mogą uczestniczyć:  

1. Osoby fizyczne w zakresie kompleksowego wsparcia w zakładaniu, przystępowaniu do 

i zatrudnianiu w spółdzielni socjalnej, którym przysługuje prawo ubiegania się o środki na 

założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej: 

A. Osoby niezatrudnione, które są wykluczone społecznie lub narażone na wykluczenie 

społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej należące do: 

a) Osób bezrobotnych – w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

b) Osób o których mowa w art. 1 ust 2 pkt 1-4, 6-7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym: 

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii  

w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po 

zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki 

zdrowotnej; 

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego; 

http://www.arr.czestochowa.pl/
http://www.jowes.pl/
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 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze 

środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

B. Spełniające wymagania poniżej: 

a) zamieszkałe na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  

(w przypadku osób czasowo zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy, 

powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego dopuszcza się złożenie 

oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie SP); 

b) zamierzające otworzyć wraz z Grupą Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, w: mieście Częstochowa, 

powiecie częstochowskim, powiecie myszkowskim lub powiecie kłobuckim; 

c) w przypadku osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, tj. będące osobami pełnoletnimi, posiadające 

możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań - czyli mogące wywoływać 

skutki prawne w drodze czynności prawnych lub w przypadku osób planujących 

przystąpienie do lub zatrudnienie w istniejącej spółdzielni socjalnej posiadające 

pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

d) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie 

posiadające wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie będące 

zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie mające 

zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. 

Działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową); 

e) dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji 

określonym w §8; 



 
 
 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3 
tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 
www.arr.czestochowa.pl 

7 
 

f) nie uczestniczące w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach 

Poddziałania 7.2.2 PO KL, a także osoby, które nie skorzystały lub nie korzystają 

równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z 

podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej lub założeniem, 

przystąpieniem do lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze 

środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL. 

2. Osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 

(organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne), mające swoją 

siedzibę na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, które w ramach Projektu 

zamierzają zarejestrować spółdzielnię socjalną w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub złożyć 

wniosek o zarejestrowanie spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod warunkiem 

zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osoby/osób, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych. Osoby prawne zgłaszają się do udziału w Projekcie wraz z osobą/osobami fizycznymi, 

które zamierzają zatrudnić w spółdzielni socjalnej. 

3. Istniejące spółdzielnie socjalne, zainteresowane przyjęciem nowego członka lub zatrudnieniem 

osób, posiadające swoją siedzibę w jednym z powiatów objętych projektem, które zgłaszają się 

do udziału w projekcie wraz z osobą/osobami fizycznymi, które zamierzają zatrudnić bądź przyjąć 

jako członka: 

- zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 6 miesięcy, w przypadku gdy chcą uzyskać wsparcie na 

zatrudnienie, o którym mowa w art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 

- bez ograniczeń co do okresu działalności w przypadku przyjmowania nowego członka/członków. 

4. Realizatorzy dopuszczają możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej z osób kwalifikujących się do 

udziału w Projekcie i osób nie kwalifikujących się do udziału w Projekcie – zgodnie z art. 4 ust. 2 

pkt. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – z tym zastrzeżeniem, że wsparcie przyznawane jest 

jedynie na osoby z grupy inicjatywnej, które spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału  

w Projekcie. 

5. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w Projekcie weryfikowana będzie przez 

Beneficjenta na etapie rekrutacji do Projektu, na podstawie wypełnionego przez potencjalnego 
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Uczestnika/czkę Projektu formularza rekrutacyjnego wraz z opisem planowanej działalności  

w formie spółdzielni socjalnej i złożonych przez niego oświadczeń. 

UWAGA: Kryteria uczestnictwa w Projekcie muszą być spełnione zarówno na etapie składania 

dokumentów rekrutacyjnych, jak i w dniu podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, pod 

rygorem wykluczenia Kandydata/tki z uczestnictwa w Projekcie. Osoba podpisująca Deklarację 

uczestnictwa musi spełniać wszystkie kryteria uczestnictwa w Projekcie określone w § 3 

niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

Wyłączenia z udziału w projekcie 

1. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które: 

a) prowadziły działalność gospodarczą/ zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem 

spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; 

b) korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków 

oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na pokrycie wydatków 

związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej 

i/lub zatrudnieniem osoby fizycznej w spółdzielni socjalnej; 

c) pozostawały w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) 

z Beneficjentem lub wykonawcą w ramach Projektu, w tym również osoby, które łączy lub 

łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub 

pracownikiem tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny 

biznesplanów: 

i. związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 

bocznej do II stopnia) i/lub 

ii. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

d) były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; 
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e) w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały  

z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, 

przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia 

działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 

euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego 

w dniu udzielenia pomocy; 

f) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 

dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie (nie dotyczy zmiany statusu na rynku pracy 

z osoby nieaktywnej zawodowo na osobę bezrobotna, w przypadku, gdy zmiana ta wynika 

z uczestnictwa w Programach Zatrudnienia Socjalnego); 

g) w przypadku osób prawnych, jeżeli posiadają zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędzie Skarbowym; 

h) zarejestrują spółdzielnię socjalną w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych 

do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie; 

i) nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Projektu, 

w tym monitoringu i ewaluacji Projektu; 

j) nie złożą oświadczenia, że w przypadku otrzymania wsparcia finansowego i/lub wsparcia 

pomostowego nie zawieszą/nie postawią w stan likwidacji prowadzenia spółdzielni 

socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której otrzymają 

przedmiotowe wsparcie. 

2. Wykluczenie z udziału w Projekcie wynika również z obowiązujących zapisów: 

1) §32 ust.2 rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15.12.2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

a) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji 

Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym 

rynkiem (rynkiem wewnętrznym). 
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2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 

87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, zgodnie z którymi pomoc (a tym samym udział  

w Projekcie) nie może być udzielona: 

a) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, 

o których mowa w art. 1 ust 1. lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006  

z dn. 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 

de minimis, który mówi o: 

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach 

rybołówstwa i akwakultury, objętych rozp. Rady (WE) nr 104/2000;  

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie 

produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku  

I do Traktatu;  

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 

wymienionych w załączniku I do Traktatu:  

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych 

na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;  

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub  

w całości producentom surowców; 

 pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw 

trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej  

z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 

dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi  

z prowadzeniem działalności eksportowej; 

 pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów 

krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;  
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 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze 

węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 

1407/2002; 

 pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność 

zarobkową w zakresie transportu towarowego;  

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się  

w trudnej sytuacji. 

§ 5 

Etapy realizacji projektu 

1. Projekt realizowany jest w etapach: 

1) Etap I – polega na wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy  

i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej i/lub 

przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej oraz na powstaniu Grup Inicjatywnych, 

które chcą założyć spółdzielnię socjalną, 

2) Etap II – polega na przyznaniu wsparcia finansowego na założenie, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej do 20 tys. zł na: 

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne; 

- osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej; 

- osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy  

o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty,  

o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od liczby założycieli spółdzielni 

socjalnej/osób zamierzających przystąpić do spółdzielni socjalnej/liczby 

nowozatrudnionych pracowników zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych i wynosi maksymalnie 20 tys. zł na jedną osobę, ale nie więcej niż 200 tys. 

złotych dla spółdzielni socjalnej. W projekcie zakłada się przyznanie środków finansowych 

na powstanie 5 spółdzielni socjalnych. 

3) Etap III – polega na wsparciu pomostowym, obejmującym: 
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- finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe wsparcie pomostowe dla 35 

Beneficjentów Pomocy i przedłużone wsparcie pomostowe dla 10 Beneficjentów Pomocy) 

w okresie odpowiednio 6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia 

pomostowego  w kwocie 1600 zł na miesiąc, zgodnie z przewidzianymi procedurami; 

- doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków (szkolenia zawodowe dla 35 

Uczestników Projektu, asysta indywidualnego opiekuna dla 5 powstałych spółdzielni 

socjalnych, usługi doradcze dla 5 powstałych spółdzielni socjalnych). 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jednakowy dla wszystkich Kandydatów/tek 

w oparciu o niniejszy Regulamin. 

2. Każdy/a Kandydat/tka przystępujący/a do rekrutacji musi zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem. W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służyć 

będzie pracownik Projektu dostępny w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu zgodnie  

z § 1 ust. 4 i 5. 

3. W celu zgłoszenia się do Projektu każdy/a Kandydat/tka zobowiązany/a jest 

wypełnić/przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w dalszej 

części Regulaminu. 

4. Każdy/a Kandydat/tka biorący/a udział w rekrutacji otrzyma Numer Ewidencyjny Wniosku, dzięki 

któremu możliwa będzie identyfikacja na liście rankingowej, o której mowa w dalszej części 

Regulaminu. 

5. Kandydaci/Kandydatki biorący udział w rekrutacji zobowiązani są do poinformowania 

Beneficjenta o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, zmianach dotyczących 

siedziby, zmianach dotyczących statusu na rynku pracy oraz innych istotnych zmianach mogących 

wpłynąć na proces rekrutacji. 

6. Każdy Kandydat/tka może zgłosić się do projektu tylko jeden raz. 
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§ 7 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Dokumenty rekrutacyjne dla osób fizycznych/poszczególnych członków grupy inicjatywnej 

zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną oraz dla osób fizycznych chcących przystąpić do 

istniejącej spółdzielni socjalnej obejmują:  

1) formularz rekrutacyjny składający się z dwóch części (formularz osobowy i opis 

planowanej działalności w ramach spółdzielni socjalnej), który należy wypełnić czytelnym 

pismem (komputerowo lub odręcznie) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem 

Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie (zał. 1A do Regulaminu); 

2) zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem  

o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu: 

a) osoby niepełnosprawne – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

z powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawności, 

b) osoby bezrobotne – zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z powiatowego 

urzędu pracy, 

c) osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii  

w zakładzie lecznictwa odwykowego – zaświadczenie z zakładu lecznictwa 

odwykowego, 

d) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po 

zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej – 

zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, 

e) osoby chore psychicznie - zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, 

f) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji - zaświadczenie  

z powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

g) osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,  
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h) osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze 

środowiskiem – dokument potwierdzający zwolnienie z zakładu karnego, 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej. 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia 

zawodowego z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, 

świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia);  

4) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie SP - w przypadku osób czasowo zamieszkujących 

na terenie miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego; 

5) deklarację spółdzielni socjalnej o chęci przyjęcia osoby starającej się o udział w projekcie 

na członka - w przypadku osób fizycznych chcących przystąpić do istniejącej spółdzielni 

socjalnej. 

2. Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy  

o spółdzielniach socjalnych, chcących utworzyć spółdzielnię socjalną osób prawnych, obejmują: 

1) formularz rekrutacyjny składający się z dwóch części (formularz informacyjny osoby 

prawnej i opis planowanej działalności w ramach spółdzielni socjalnej), który należy 

wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie) i przedłożyć wraz z czytelnym 

podpisem osoby reprezentującej Kandydata (osobę prawną) do uczestnictwa w projekcie 

(załącznik 1B do Regulaminu); 

2) aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną; 

3) dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze 

wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie; 

4) zaświadczenia lub kserokopie zaświadczeń, wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 2)  

o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu, od osób 

fizycznych, które mają być zatrudnione w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 

ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

5) oświadczenia osób, które mają być zatrudnione w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a 

ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (załącznik nr 6 do Regulaminu). 

3. Dokumenty rekrutacyjne dla spółdzielni socjalnej chcącej przyjąć nowego członka/członków lub 

zatrudnić osobę/osoby zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmują: 
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1) formularz rekrutacyjny składający się z dwóch części (formularz informacyjny osoby 

prawnej i opis planowanej działalności w ramach spółdzielni socjalnej), który należy 

wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie) i przedłożyć wraz z czytelnym 

podpisem osoby reprezentującej spółdzielnię socjalną (załącznik 1B do Regulaminu), 

2) aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną  

(w przypadku spółdzielni socjalnej, która chce  zatrudnić osobę/osoby zgodnie z art. 5a 

ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych podmiot nie może być zarejestrowany w KRS 

dłużej niż 6 miesięcy), 

3) statut, 

4) pisemne zobowiązanie do przyjęcia jako nowego członka lub zatrudnienia w spółdzielni 

socjalnej osoby fizycznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. A w przypadku zgłoszenia się 

spółdzielni socjalnej do projektu wraz z osobą fizyczną/osobami fizycznymi, 

5) zaświadczenia lub kserokopie zaświadczeń, wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 2)  

o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu, od osób 

fizycznych, które mają być przyjęte na członków i/lub zatrudnione w spółdzielni socjalnej 

zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

6) oświadczenia osób, które mają być przyjęte na członków i/lub zatrudnione w spółdzielni 

socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (załącznik nr 6 do 

Regulaminu). 

4. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” z datą  

i czytelnym podpisem przez osobę, której dotyczy dokument. 

5. Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa 

cywilnego. 

6. Na stronie internetowej Projektu i Beneficjenta oraz w Biurze Projektu zostaną udostępnione 

wzory dokumentów: 

a) Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1A dla osób fizycznych lub załącznik 1B dla osób 

prawnych); 

b) Karta oceny formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2); 
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c) Karta oceny badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy  

z doradcą zawodowym (załącznik nr 3); 

d) Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik nr 4); 

e) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5); 

f) Oświadczenia osób, które mają być przyjęte na członków/zatrudnione przez spółdzielnię 

      socjalną (załącznik nr 6). 

§ 8 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych  

1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zostanie przeprowadzony w dwóch terminach: 

- w miesiącu kwietniu 2013 r. 

- w miesiącu czerwcu 2013 r. 

2. Podczas pierwszego naboru planuje się zrekrutować minimum 100 osób (60 kobiet i 40 

mężczyzn) i wypłacić środki finansowe na założenie 3 spółdzielni socjalnych, w drugim naborze 

planuje się zrekrutować minimum 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) i wypłacić środki finansowe 

na założenie 2 spółdzielni socjalnych. W przypadku nieosiągnięcia zamierzonych wskaźników 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych proporcji.  

3. W przypadku zrekrutowania podczas pierwszego naboru minimum 180 osób Beneficjent 

zastrzega sobie prawo rezygnacji z naboru dokumentów rekrutacyjnych w czerwcu 2013 r. 

4. Beneficjent poinformuje o dokładnych terminach naboru dokumentów rekrutacyjnych w lokalnej 

prasie o zasięgu regionalnym, stronie internetowej Beneficjenta, tablicy informacyjnej w miejscu 

ogólnodostępnym w siedzibie Beneficjenta na co najmniej 15 dni roboczych przed dniem 

rozpoczęcia rekrutacji do Projektu. Wraz z informacją o planowanej rekrutacji na stronie 

internetowej Projektu, stronie internetowej Beneficjenta, tablicy informacyjnej w miejscu 

ogólnodostępnym w siedzibie Beneficjenta zostaną udostępnione następujące dokumenty: 

- Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”;  

- Formularz rekrutacyjny osób fizycznych i osób prawnych starających się o udział w Projekcie. 

5. Nabór Uczestników Projektu zostanie przeprowadzony w trybie naboru otwartego  

i będzie trwać 10 dni roboczych. Kolejność zgłoszeń nie będzie decydować o przyjęciu do 
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Projektu. Zastrzega się możliwość wydłużenia naboru dokumentów rekrutacyjnych, w związku ze 

złożeniem liczby dokumentów nie zapewniającej realizacji Projektu, zgodnie z jego założeniami.  

6. Jedna osoba może ubiegać się o uczestnictwo w Projekcie wyłącznie na podstawie jednego 

złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku aplikacyjnego, rozpatrywany będzie wniosek złożony jako pierwszy.  

7. Dokumenty rekrutacyjne Kandydata/tki na Uczestnika/czkę Projektu powinny być wypełnione  

w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie elektronicznie lub drukowanymi literami). 

Każde pole powinno być wypełnione, pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego będzie 

stanowić błąd formalny. Jeżeli w dokumencie dane pole nie dotyczy Kandydata/tki na 

Uczestnika/czkę Projektu, konieczny jest zapis „nie dotyczy”. Jednocześnie złożone przez 

potencjalnych UP oświadczenia nie podlegają korekcie. 

8. Kompletne dokumenty rekrutacyjne przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać, 

parafować na każdej stronie i spiąć w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. 

Kopie załączonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez 

umieszczenie na każdej stronie kopii klauzuli „za zgodność z oryginałem”, bieżącej daty  

i własnoręcznego czytelnego podpisu. 

9. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru: 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki 

Adres zamieszkania 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3 

42-202 Częstochowa 

Biuro JOWES 

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu JOWES 

 
10. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych będzie odbywać się w terminie ogłoszonym na 

stronie internetowej Projektu, na stronie internetowej Beneficjenta:  

a) osobiście w Biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15-tej; 

b) osobiście w Mobilnych Punktach Doradczych podczas dyżurów pełnionych na terenie 

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. O terminach i lokalizacjach 

dyżurów Beneficjent poinformuje na stronie internetowej Projektu; 

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich; 
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d) drogą elektroniczną, pod warunkiem opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na 

adres jowes@arr.czestochowa.pl; 

e) przez pełnomocnika – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania 

dokumentów. 

11. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania 

(data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm 

kurierskich liczy się data ich wpływu do Biura Projektu. 

12. W przypadku przekazania dokumentów w drodze korespondencji elektronicznej, opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu - liczy się data ich wpływu do Beneficjenta. 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów liczy się data złożenia 

dokumentów przez pełnomocnika w Biurze Projektu. 

13. Każda osoba, która zgłosi się do Biura Projektu z wnioskiem aplikacyjnym, w wyznaczonych 

dniach i godzinach przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych, zostanie przyjęta. 

W przypadku długiego oczekiwania w kolejce do Biura Projektu, każda osoba przy wejściu do 

Biura Projektu otrzyma potwierdzenie przybycia w wyznaczonym terminie naboru. Po upływie 

wyznaczonego terminu potwierdzenia nie będą wydawane. Potwierdzenie przybycia będzie 

stanowić podstawę do osobistego złożenia dokumentów w Biurze Projektu. 

14. Każdy, złożony w wyznaczonym terminie i miejscu rekrutacji, wniosek aplikacyjny otrzyma Numer 

Ewidencyjny Wniosku. 

15. Dokumenty złożone po upływie terminu ich przyjmowania, wyznaczonego przez Beneficjenta  

i ogłoszonego na stronie internetowej, nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przyjęcie 

dokumentów od potencjalnego UP, który pojawi się w biurze w godzinach przyjmowania 

dokumentów, jednak z przyczyn niezależnych (długi czas oczekiwania, kolejka) efektywne 

złożenie dokumentów nastąpi po wyznaczonych godzinach przyjmowania dokumentów, zgodnie 

z § 8 pkt 10. 

mailto:jowes@arr.czestochowa.pl


 
 
 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3 
tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 
www.arr.czestochowa.pl 

19 
 

16. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu, dopuszcza się w przypadku osób 

niepełnosprawnych możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika 

zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 

17. Każdy/a Kandydat/tka ma prawo wycofania złożonego przez siebie wniosku aplikacyjnego na 

każdym etapie oceny. Prośba o wycofanie wniosku musi być złożona do Beneficjenta w formie 

pisemnej i zawierać Numer Ewidencyjny Wniosku, dane wnioskodawcy oraz musi być przez niego 

podpisana. Wnioski nie będą zwracane wnioskodawcom lecz przechowywane w Biurze Projektu 

do 31.12.2020 roku. 

18. Każdy/a Kandydat/tka otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów: 

a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych – potwierdzenie złożenia  

z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, z nadanym Numerem Ewidencyjnym Wniosku, 

który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej; 

b) w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną – 

Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania, liczy się dzień i godzina 

(w godzinach pracy biur projektu) wpływu formularza do biura projektu. Potwierdzeniem                                                                                             

wpływu dokumentów będzie przesłanie do Kandydata/tki pisma informującego                                                                                                                                                                        

o nadanym Numerze Ewidencyjnym Wniosku. Przesyłki będą wpisywane na bieżąco. 

19. Zainteresowani udziałem w projekcie mogą skorzystać z pomocy w wypełnianiu dokumentów 

rekrutacyjnych. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Projektu zgodnie z § 1 ust. 4 lub 

Mobilnymi Punktami Doradczymi działającymi na terenie powiatów w czasie pełnionych dyżurów 

zgodnie z informacją na stronie internetowej Projektu. 

§ 9 

Ocena wniosków aplikacyjnych 

1. Do oceny wniosków aplikacyjnych zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna. 

2. Proces  rekrutacji zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

1) Etap I – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków aplikacyjnych przez Komisję 

Rekrutacyjną, która ma na celu wyłonienie 100/80 (pierwszy/drugi nabór dokumentów 

rekrutacyjnych) Kandydatów/Kandydatek, w tym 60/48 kobiet i 40/32 mężczyzn. Zgodnie 

z założeniami Projektu listy rankingowe zostaną sporządzone z podziałem na płeć co 
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wynika z przeprowadzonej przez Beneficjenta w 2012 roku analizy równościowej.  

Utworzone zostaną także listy rezerwowe składające się z 30/24 

Kandydatów/Kandydatek, w tym 18/14 kobiety i 12/10 mężczyzn. W przypadku, gdy  

w procesie rekrutacji weźmie udział planowana minimalna liczba osób – 100/80 lista 

rezerwowa nie zostanie utworzona.  

2) Etap II – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną obejmująca badanie predyspozycji, preferencji  

i motywacji zawodowej oraz rozmowę z doradcą zawodowym, po której zostanie 

wybranych 66/54 Kandydatów/Kandydatek, w tym 40/32 kobiety i 26/22 mężczyzn. Listy 

rankingowe zostaną sporządzone z podziałem na płeć. Utworzona zostanie także lista 

rezerwowa składająca się z 20/16 Kandydatów/Kandydatek, w tym 12/10 kobiet i 8/6 

mężczyzn. 

3. W terminie do 15 dni roboczych od zakończenia naboru, wszystkie złożone wnioski aplikacyjne 

zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.  

4. Oceny formalnej każdego wniosku aplikacyjnego dokonuje dwóch członków Komisji 

Rekrutacyjnej na podstawie kryteriów formalnych (spełnia/nie spełnia), zgodnie  

z zakresem i przy użyciu Karty oceny formularza rekrutacyjnego. W przypadku wykrycia błędu 

formalnego kwalifikującego się do korekty zgodnie z § 9 ust. 6, część II formularza rekrutacyjnego 

nie podlega ocenie, a wniosek aplikacyjny jest kierowany do korekty. 

5. Stosowane będą następujące kryteria formalne: 

1) kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 7 ust. 1 lub 2 lub 

3; 

2) podpisanie i parafowanie dokumentów rekrutacyjnych przez uprawnioną osobę; 

3) potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dołączonych dokumentów; 

4) wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych; 

5) kwalifikowalność Kandydata/ki zgodnie z zapisami § 3. 

6. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się: 

1) złożenie niekompletnych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 7 ust. 1 lub 2 

lub 3; 

2) brak wymaganych podpisów i parafek na dokumentach rekrutacyjnych; 
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3) brak potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii załączonych dokumentów; 

4) nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych. 

7. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych wymienionych w §9 ust. 6, za wyjątkiem błędów 

w oświadczeniach zawartych w formularzu rekrutacyjnym, Beneficjent wezwie Kandydata/tkę do 

uzupełnienia braków w terminie 3 dni od momentu otrzymania wezwania przez Kandydata/tkę, 

przekazując wykaz uchybień formalnych. 

8. Wezwanie zostanie przekazane osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (jeśli Kandydat/tka udostępnił adres e-mail) lub drogą pocztową – za 

potwierdzeniem odbioru. Za moment otrzymania informacji uznaje się w zależności od sposobu 

przekazania: 

1) datę odbioru osobistego potwierdzonego podpisem Kandydata/ki lub; 

2) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail) lub; 

3) datę potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej za potwierdzeniem odbioru. 

9. Jeżeli Kandydat/tka nie uzupełni brakującej dokumentacji lub złożona dokumentacja nadal nie 

spełnia wymogów formalnych, określonych w niniejszym regulaminie, wniosek podlega 

odrzuceniu. 

10. Kandydat/tka nie ma możliwości korygowania złożonych oświadczeń zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym. 

11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zweryfikowania i sprawdzenia wiarygodności danych  

i oświadczeń, zawartych w formularzu rekrutacyjnym, poprzez wezwanie do okazania oryginałów 

dokumentów potwierdzających dane. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną poświadczenia przez Kandydata/tkę 

nieprawdy, Kandydata/tka nie zostanie zakwalifikowany/a do dalszego etapu realizacji Projektu. 

12. Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej formularza rekrutacyjnego dokonanej przez 

Komisję Rekrutacyjną rekomenduje Kandydata/tkę do oceny części merytorycznej formularza 

rekrutacyjnego, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz wniosku aplikacyjnego  

o dofinansowanie Projektu. 
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13. Oceny merytorycznej każdego wniosku dokonuje dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej na 

podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. Końcowa ocena 

punktowa będzie średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez dwóch członków Komisji. 

14. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Rekrutacyjnej wynosi 

więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (60), przy czym ocena przynajmniej 

jednego z nich musi wynosić minimum 50% ogólnej sumy punktów, wniosek musi być oceniony 

przez trzeciego członka Komisji, wyłonionego losowo przez przewodniczącego Komisji spośród 

członków, którzy wcześniej nie uczestniczyli w ocenie tego wniosku. Ocena tej osoby jest oceną 

ostateczną. 

15. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna. 

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu wspierania 

ekonomii społecznej lub doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

16. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie mogą być związani z Uczestnikami Projektu stosunkiem 

osobistym (związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby 

wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członkowie Komisji 

Rekrutacyjnej zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności. 

17. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej według następujących kryteriów zawartych  

w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego: 

1) Celowość przedsięwzięcia (0-30): 

a. opis planowanego przedsięwzięcia (0-5) – (opis przejrzysty, wyczerpujący i zrozumiały - 5 pkt, 

opis przejrzysty, w większości zrozumiały - 4 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny - 3 pkt, opis 

pobieżny, krótki - 2 pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny – 1 pkt, brak opisu - 0 pkt); 

b. charakterystyka produktu / usługi (0-5) – (opis przejrzysty, wyczerpujący i zrozumiały - 5 pkt, 

opis przejrzysty, w większości zrozumiały - 4 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny, - 3 pkt, opis 

pobieżny, krótki - 2 pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny – 1 pkt, brak opisu - 0 pkt); 

c. realność planowanych założeń (0-5) – (założenia realne – 5 pkt, większość założeń realna – 4 

pkt, założenia częściowo realne – 3 pkt, słaba realność założeń – 2 pkt, założenia bardzo mało 

realne – 1 pkt, brak realności/opisu założeń – 0 pkt); 



 
 
 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3 
tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 
www.arr.czestochowa.pl 

23 
 

d. opis potencjalnych klientów (0-5) – (opis przejrzysty, wyczerpujący i zrozumiały - 5 pkt, opis 

przejrzysty, w większości zrozumiały - 4 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny, - 3 pkt, opis 

pobieżny, krótki - 2 pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny – 1 pkt, brak opisu - 0 pkt); 

e. opis konkurencji (0-5) – (opis przejrzysty, wyczerpujący i zrozumiały - 5 pkt, przejrzysty, w 

większości zrozumiały - 4 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny, - 3 pkt, opis pobieżny, krótki - 2 

pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny – 1 pkt, brak opisu - 0 pkt); 

f. opis planowanej działalności statutowej (0-5) - (opis przejrzysty, wyczerpujący i zrozumiały - 5 

pkt, opis przejrzysty, w większości zrozumiały - 4 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny, - 3 pkt, 

opis pobieżny, krótki - 2 pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny – 1 pkt, brak opisu - 0 pkt). 

2) Potencjał uczestnika (0-12): 

a. adekwatność wykształcenia w stosunku do planu przedsięwzięcia (0-4) - (zdecydowana 

spójność – 4, względna spójność – 3, słaba spójność – 2, brak spójności – 1, osoba nie posiada 

wykształcenia – 0); 

b. adekwatność doświadczenia zawodowego w stosunku do planu przedsięwzięcia (0-4) – 

(zdecydowana spójność – 4, względna spójność – 3, słaba spójność – 2, brak spójności/osoba 

posiada doświadczenie zawodowe – 1, brak spójności/osoba nie posiada doświadczenia 

zawodowego – 0); 

c. predyspozycje związane bezpośrednio z profilem planowanej działalności, motywacja do 

założenia działalności (0-4) – (predyspozycje zdecydowanie związane z profilem planowanej 

działalności, wysoka motywacja – 4,  predyspozycje względnie związane z profilem planowanej 

działalności, wysoka motywacja – 3, predyspozycje umiarkowanie związane z profilem 

planowanej działalności, wysoka motywacja – 2,  predyspozycje słabo związanie z profilem 

planowanej działalności, niska motywacja - 1, brak opisu predyspozycji i motywacji-0). 

3) Posiadane zasoby (0-2): 

a. możliwość zaangażowania własnych środków finansowych (0-1) – (możliwość zaangażowania 

własnych środków finansowych – 1, brak możliwości zaangażowania środków finansowych – 0); 

b. możliwość zaangażowania własnych środków technicznych bądź innych (0-1) – (możliwość 

zaangażowania własnych środków technicznych bądź innych – 1, brak możliwości zaangażowania 

środków technicznych bądź innych – 0). 
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4) Efektywność kosztowa (0-12): 

a. racjonalność wydatków inwestycyjnych (0-5) – (wydatki bezwzględnie racjonalne i niezbędne – 

5 pkt, wydatki niezbędne i racjonalne - 4 pkt, wydatki w większości niezbędne  

i racjonalne – 3 pkt, wydatki częściowo niezbędne i racjonalne - 2 pkt, większość wydatków 

zbędnych i nieracjonalnych - 1 pkt, wydatki w całości zbędne i nieracjonalne – 0 pkt); 

b. zgodność planowanych zakupów z planowanym przedsięwzięciem (0-5) – (całkowita zgodność 

planowanych zakupów z planowanym przedsięwzięciem – 5, zgodność planowanych zakupów z  

planowanym przedsięwzięciem – 4, planowane zakupy w większości zgodne z planowanym 

przedsięwzięciem – 3, częściowa zgodność planowanych zakupów z planowanym 

przedsięwzięciem – 2, większa część planowanych zakupów niezgodna z planowanym 

przedsięwzięciem – 1, całkowita niezgodność planowanych zakupów z planowa przedsięwzięciem 

– 0) 

c. realność proponowanych źródeł finansowania (w przypadku przekroczenia planowanej dotacji) 

(0-2) - (środki z dotacji wystarczają na finansowanie działalności lub wysoka realność 

proponowanych źródeł finansowania – 2, słaba realność proponowanych źródeł finansowania – 

1, brak realności proponowanych źródeł finansowania – 0). 

5) Trwałość przedsięwzięcia (0-4): 

a. szanse utrzymania płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania 

działalności (0-2) – (wysokie prawdopodobieństwo utrzymania płynności finansowej po upływie 

okresu 12 miesięcy – 2 pkt, istnieje niewielkie ryzyko utraty płynności finansowej po upływie 12 

miesięcy – 1 pkt, istnieje duże ryzyko utraty płynności finansowej po upływie 12 miesięcy – 0 pkt) 

b. wielowątkowość, możliwość rozszerzenia profilu działalności (0-2) – (kompleksowość 

planowanej działalności, przewidziano możliwość rozszerzenia profilu działalności – 2 pkt, 

kompleksowość planowanej działalności, nie przewidziano możliwości rozszerzenia działalności – 

1 pkt, brak kompleksowości, brak możliwości rozszerzenia profilu działalności – 0 pkt). 

6) Dodatkowe punkty za przynależność do danej grupy osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy: 

a. osoba długotrwale bezrobotna - 5 pkt; 

b. osoba niepełnosprawna - 5 pkt; 
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c. kobieta - 5 pkt. 

18. Dodatkowe punkty za przynależność do danej grupy osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy wymienione w § 9 ust. 17 pkt. 6) nie sumują się w przypadku jednoczesnej 

przynależności Kandydata/tki do grupy osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. 

19. Dodatkowe punkty za przynależność do danej grupy osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionej w § 9 ust. 17 pkt. 6) są przyznawane po ocenie zasadniczej części 

merytorycznej wg kryteriów zawartych w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego wymienionych 

w § 9 ust. 17 pkt. 1-5). W przypadku nie uzyskania przez Kandydata/tkę minimalnej ilości 

punktów po ocenie zasadniczej części merytorycznej uprawniającej do zakwalifikowania się do 

kolejnego etapu procesu rekrutacji, dodatkowe punkty nie zostaną przyznane. 

20. Wnioski (formularze), ocenione pod względem formalnym i merytorycznym (I etap), które 

otrzymały ocenę co najmniej 50% ogólnej sumy punktów (z oceny opisu planowanej działalności 

w ramach spółdzielni socjalnej), umieszczane są na listach rankingowych sporządzonych z 

podziałem na płeć, wg malejącej liczby punktów. Maksymalna ilość punktów możliwa do 

uzyskania w I etapie rekrutacji w trakcie oceny merytorycznej wynosi 60 pkt. Minimalna ilość pkt 

uprawniająca do zakwalifikowania się do kolejnego etapu procesu rekrutacji wynosi 30 pkt. Po 

dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej obejmującej wszystkie złożone wnioski aplikacyjne, 

Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny wraz z listami sporządzonymi 

z podziałem na płeć według malejącej ilości punktów. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu 

Beneficjent poinformuje każdego Kandydata/tkę, w formie elektronicznej na adres wskazany we 

wniosku (jeśli Kandydat/ka udostępnił/a adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o wynikach 

oceny jego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając 

kserokopie kart oceny, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

21. Konieczność zachowania podziału na listy rankingowe wg płci oznacza, że otrzymanie wyższej 

ilości punktów w I etapie rekrutacji w stosunku do innych Kandydatów/tek nie jest jednoznaczne 

z zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu oceny merytorycznej. 

22. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka osób z tej samej listy rankingowej, 

gdy zakwalifikowanie tych osób do II etapu rekrutacji, spowodowałoby przekroczenie limitów 
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miejsc przewidzianych w II etapie rekrutacji, do II etapu zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki  

z większą ilością punktów otrzymaną przez Kandydata/tkę w kryterium celowości przedsięwzięcia 

w I etapie rekrutacji.  

23. Po zakończeniu procedury odwoławczej do II etapu zostanie zakwalifikowanych: 

a) 60/48  kobiet; 

b) 40/32  mężczyzn, 

którzy podczas oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków uzyskają najwyższą 

ilość punktów, w danej grupie ze względu na płeć, z uwzględnieniem zastrzeżeń §9 ust.20. 

Zostaną również utworzone listy rezerwowe dla każdej grupy ze względu na płeć, według 

malejącej liczby punktów. Na każdą z list zostanie wpisanych 18/14  K i 12/10 M, 

znajdujących się na kolejnych miejscach pod względem uzyskanej ilości punktów na 

listach rankingowych. 

24. Listy rankingowe i rezerwowe, o których mowa powyżej, zostaną niezwłocznie po zakończeniu  

I etapu rekrutacji zamieszczone na stronie internetowej Projektu z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

25. Etap II – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, obejmująca badanie predyspozycji, preferencji  

i motywacji zawodowej oraz rozmowę z doradcą zawodowym, weryfikująca predyspozycje, 

motywację Kandydata/tki do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Rozmowy 

Kandydatów/tek z doradcą mogą odbywać się przy udziale przedstawicieli Beneficjenta w roli 

obserwatora uprawnionego do zadawania pytań. 

26. Kryteria oceny badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy  

z doradcą zawodowym: 

a) przygotowanie Kandydata/tki do podjęcia własnej działalności, weryfikacja posiadanych 

kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w zakresie planowanej działalności, wiedza 

merytoryczna, określenie skłonności zawodowych – (0-15 pkt). 

Kryteria oceny: bardzo dobre przygotowanie, wysoki poziom wiedzy merytorycznej, 

kwalifikacje w pełni adekwatne do planowanej działalności - (11-15 pkt), przygotowanie  

i wiedza merytoryczna kandydata/tki na poziomie umiarkowanym, kwalifikacje 
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umiarkowanie adekwatne do planowanej działalności - (6-10 pkt) słabe przygotowanie, 

niskie kwalifikacje, niski poziom wiedzy merytorycznej - (0-5 pkt). 

b) motywacja i gotowość Kandydata/tki do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej – 

(0-15 pkt). 

Kryteria oceny: wysoka motywacja i gotowość do prowadzenia spółdzielni socjalnej - (11-

15pkt), przeciętna motywacja i gotowość do prowadzenia spółdzielni socjalnej - (6-10 

pkt), niska motywacja i gotowość do prowadzenia spółdzielni socjalnej - (0-5 pkt). 

c) postawa przedsiębiorcza, posiadanie uzdolnień przedsiębiorczych – (0-15 pkt). 

Kryteria oceny: postawa w pełni przedsiębiorcza, wysoki poziom uzdolnień 

przedsiębiorczych - (11-15pkt), umiarkowana postawa przedsiębiorcza oraz przeciętny 

poziom uzdolnień przedsiębiorczych - (6-10 pkt), słaba postawa przedsiębiorcza i niski 

poziom uzdolnień przedsiębiorczych - (0-5 pkt). 

d) umiejętność planowania i myślenia analitycznego, samodzielność, kreatywność na 

podstawie zainteresowań i preferencji zawodowych – (0-15 pkt). 

Kryteria oceny: wysokie umiejętności planowania i myślenia analitycznego, duża zdolność 

współpracy, duża kreatywność w działaniu - (11-15 pkt), przeciętne umiejętności 

planowania i myślenia analitycznego, umiarkowana zdolność współpracy, mała 

kreatywność - (5-10 pkt), niskie umiejętności planowania i myślenia analitycznego, mała 

zdolność współpracy, brak kreatywności - (0-5 pkt). 

27. W II etapie rekrutacji można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Doradca zawodowy w Karcie oceny 

badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy z doradcą zawodowym 

Kandydata/tki szczegółowo uzasadni liczbę przyznanych punktów w II etapie rekrutacji. Wyniki 

badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy z doradcą zawodowym 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wniosków z nich wynikających, będą znajdować się  

w dokumentacji Projektu w formie protokołu. 

28. Po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną utworzone listy rankingowe ze względu na płeć 

Kandydatów/tek, w kolejności od największej do najmniejszej ilości punktów. Do Projektu 

zostanie zakwalifikowanych: 

e) 40/32  kobiet, 



 
 
 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3 
tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47 

e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 
www.arr.czestochowa.pl 

28 
 

f) 26/22 mężczyzn, 

które podczas łącznej oceny w I i II etapie rekrutacji uzyskają najwyższą ilość punktów,  

w danej grupie ze względu płeć. Konieczność zachowania podziału na listy rankingowe wg 

płci oznacza, że otrzymanie wyższej ilości punktów, w łącznej punktacji I i II etapu 

rekrutacji, w stosunku do innych Kandydatów/tek nie jest jednoznaczne  

z zakwalifikowaniem się do Projektu. Zostaną również utworzone listy rezerwowe według 

malejącej liczby punktów dla każdej grupy ze względu na płeć. Na każdą z list zostaną 

wpisane osoby, znajdujące się na kolejnych miejscach pod względem uzyskanej liczby 

punktów na listach rankingowych. Listy rankingowe i rezerwowe niezwłocznie po 

zakończeniu procesu rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu  

i w Biurze Projektu w miejscu ogólnodostępnym dla Kandydatów/tek, z zachowaniem 

zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

29. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka osób z tej samej listy rankingowej, 

gdy zakwalifikowanie tych osób do Projektu, spowodowałoby przekroczenie limitów miejsc 

przewidzianych w Projekcie, do Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki z większą ilością 

punktów otrzymaną przez Kandydata/tkę w II etapie rekrutacji. 

30. Po zakończeniu II etapu rekrutacji, Beneficjent w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia 

procesu rekrutacyjnego, poinformuje Kandydatów/tki pisemnie o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, Beneficjent przedstawi uzasadnienie oceny wraz  

z uzyskanym wynikiem punktowym. Informacja zostanie przekazana z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

31. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa  

w Projekcie, podpiszą w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 

zakwalifikowaniu się do Projektu, deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5 do 

Regulaminu). Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w 

Projekcie. 

32. Data podpisania Deklaracji uczestnictwa, jest jednocześnie datą rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

Odmowa podpisania powyższej deklaracji będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby  

z uczestnictwa w Projekcie. 
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33. Zakłada się, iż proces rekrutacji będzie trwał nie krócej niż 21 dni roboczych oraz nie dłużej niż 60 

dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rekrutacji może zostać wydłużony. 

Informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze 

Projektu. O powyższym Beneficjent poinformuje IP. 

34. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata/tki z listy rankingowej, jego/jej miejsce może 

zająć pierwsza, a w razie braku jej zgody, kolejna osoba z listy rezerwowej. 

35. Skreślenie Kandydata/tki z listy rankingowej może nastąpić w przypadku poświadczenia 

nieprawdy w formularzu rekrutacyjnym. 

36. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu, zostanie udostępniona na 

stronie internetowej Projektu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

37. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w zakresie nie zakwalifikowania do Projektu, Kandydatowi/tce 

przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia skutecznego dostarczenia Kandydatowi/-tce informacji  

o wynikach nie zakwalifikowania do Projektu i może on dotyczyć wyłącznie oceny merytorycznej  

w I etapie rekrutacji. 

38. Komisja Rekrutacyjna dokona powtórnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego  

w terminie do 4 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Powtórna ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego będzie dokonywana przez osoby inne, 

niż te, które uczestniczyły w pierwszej ocenie. 

39. Po zakończeniu procedury odwoławczej, w terminie do 3 dni roboczych, Beneficjent poinformuje 

Kandydatów/tki, którzy odwołali się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, o ostatecznym 

zakwalifikowaniu się do Projektu w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku (jeśli 

Kandydat/tka udostępnił/a adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o ponownych wynikach 

oceny jego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając 

kserokopie kart oceny, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

40. Pozostałe osoby, nie odwołujące się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, również zostaną 

poinformowane w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku (jeśli Kandydat/tka 
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udostępnił/a adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o zakwalifikowaniu się do Projektu po 

odbyciu się procedury odwoławczej. 

41. Ostateczna lista rankingowa z uwzględnieniem procedury odwoławczej, zostanie udostępniona 

na stronie internetowej Projektu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia procedury 

odwoławczej. 

§ 10 

Wsparcie szkoleniowo - doradcze 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczeniu usług 

szkoleniowo-doradczych, zawieranej pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem/czką Projektu. 

2. We wsparciu szkoleniowo-doradczym będą brać udział, w tych samych grupach szkoleniowych, 

wspólnie członkowie poszczególnych Grup Inicjatywnych, o ile takie Grupy zostaną utworzone. 

3. Wsparcie szkoleniowe obejmuje szkolenia obowiązkowe w wymiarze 48 godzin na osobę (8 dni 

szkoleniowych) z podziałem na 10 grup po 10-15 osób, bezpłatne dla Uczestników/czek Projektu 

z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej obejmujące zagadnienia: prawne, 

rachunkowości, księgowe, marketingowe, finansowe, organizacyjne. Ponadto odbędą się 

warsztaty interpersonalne w wymiarze 36 godzin na osobę (6 dni warsztatów) z podziałem na 10 

grup po 10-15 osób, bezpłatne dla Uczestników/czek Projektu. Warsztaty obejmować będą m.in. 

zagadnienia: przygotowania do pełnienia roli kierowniczej, psychologia negocjacji i wywierania 

wpływu, komunikacja nastawiona na budowanie współpracy, obsługa klienta i budowanie 

długotrwałych relacji. 

4. Uczestnik/czka może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej w II 

klasie do miejsca, w którym będą odbywać się szkolenia i warsztaty wymienione w § 10 ust. 3 . 

5. Aby uczestnik/czka mógł/mogła starać się o zwrot kosztów podróży musi złożyć podanie o zwrot 

kosztów (na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta) wraz z załączonymi dokumentami 

poświadczającymi poniesienie kosztów (bilet komunikacji publicznej). Zwrot kosztów powinien 

zostać obliczony za faktycznie poniesiony koszt biletu od przystanku w miejscu zamieszkania do 

przystanku docelowego i z powrotem. 
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6. Zwrot kosztów może obejmować jedynie dystans przebyty pomiędzy miejscem zamieszkania 

Uczestnika/czki Projektu, a miejscem odbywania szkolenia, w dniu kiedy szkolenie będzie miało 

miejsce. 

7. Wsparcie doradcze obejmuje zapewnienie indywidualnego opiekuna dla tworzącej się spółdzielni 

socjalnej oferującego doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb w ilości 4 godzin na 

Uczestnika/-czkę Projektu z zakresu przygotowania biznesplanu i zagadnień związanych  

z zakładaniem  spółdzielni socjalnej. 

8. Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową i pomostową oferowaną w Projekcie 

będzie ukończenie usługi doradczo-szkoleniowej z frekwencją na poziomie min. 80 % zajęć. 

Nieobecność na szkoleniach i doradztwie przekraczająca 20% zajęć będzie równoznaczna  

z rezygnacją z udziału w Projekcie. 

9. Uczestnicy/czki zobowiązani będą do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych, 

formularza wykonania usługi doradczej w trakcie korzystania z doradztwa. 

10. W przypadku gdy Uczestnik/czka Projektu brał/a już udział we wsparciu szkoleniowym o tym 

samym zakresie merytorycznym i liczbie godzin może zrezygnować z tej formy wsparcia. 

Jednocześnie osoby te muszą przedstawić Beneficjentowi stosowne dokumenty potwierdzające 

udział we wsparciu oraz złożyć stosowne oświadczenie. Beneficjent zastrzega możliwość 

weryfikacji wiedzy merytorycznej Uczestnika/czki Projektu. W przypadku stwierdzenia 

dezaktualizacji wiedzy u Uczestnika/czki Projektu nie może on/ona zrezygnować z udziału we 

wsparciu szkoleniowym w ramach Projektu. Udział w doradztwie jest obowiązkowy dla 

wszystkich Uczestników Projektu. 

11. W ramach Projektu organizowane będą również bezpłatne wizyty studyjne dla Uczestników/czek 

Projektu do istniejących i skutecznie działających podmiotów ekonomii społecznej na terenie 

Polski.  

12. Uczestnicy/czki projektu wezmą udział w badaniach i testach określających poziom motywacji do 

podejmowania działań w kierunku samoorganizacji. Przeprowadzone zostaną one dla każdego 

Uczestnika/czki w wymiarze 1 godziny. 
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§ 11 

Wsparcie finansowe i pomostowe – warunki ogólne 

1. W ramach projektu można ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci: 

a) Dotacji – bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana spółdzielni socjalnej na uruchomienie 

spółdzielni socjalnej w formie jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości do 20 000 

złotych na jednego Beneficjenta Pomocy (Uczestnika Projektu) wchodzącego w skład Grupy 

Inicjatywnej lub przystępującego/zatrudnianego w spółdzielni socjalnej. Pomoc nie może 

przekroczyć kwoty 200.000 zł dla całej spółdzielni socjalnej. W Projekcie przewidziano możliwość 

udzielenia dotacji dla 35 Beneficjentów Pomocy; 

b) Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie 

comiesięcznej dotacji spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 1600 zł na Beneficjenta 

Pomocy (Uczestnika projektu). Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest na wniosek 

spółdzielni socjalnej utworzonej/wspartej w ramach Projektu przez okres nie dłuższy niż 6 

miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Wsparcie 

pomostowe połączone jest z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu środków. 

W Projekcie przewidziano możliwość udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego dla 35 

Beneficjentów Pomocy; 

c) Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie 

comiesięcznej dotacji spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 1600 zł na jednego 

Beneficjenta Pomocy (Uczestnika projektu). Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest na 

wniosek spółdzielni socjalnej utworzonej w ramach Projektu, udzielane po zakończeniu 

podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia Umowy  

o udzielenie wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe połączone jest  

z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu środków. W Projekcie przewidziano 

możliwość udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego dla 10 Beneficjentów Pomocy. 

2. Uczestnicy nie mogą zarejestrować spółdzielni socjalnej w okresie od dnia złożenia dokumentów 

rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie.  

W przypadku gdy Uczestnik Projektu uzależnia powstanie spółdzielni od otrzymania dotacji 

powinien rozpocząć procedurę rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym następnego dnia 
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roboczego od daty otrzymania wiadomości o przyznaniu wsparcia finansowego (tj.  

o zakwalifikowaniu Grupy Inicjatywnej do wsparcia finansowego). 

3. Beneficjent zastrzega, że wypłata dotacji oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero  

w momencie spełnienia wszystkich warunków Umowy o przyznanie środków 

finansowych/Umowy o przyznaniu wsparcia pomostowego przez Beneficjenta Pomocy oraz 

uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Informacja odnośnie terminów naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego - 

biznesplanu, zostanie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej Projektu www.jowes.pl, 

na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta oraz przekazana pisemnie każdemu 

Uczestnikowi Projektu nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia wsparcia szkoleniowo-

doradczego, informacja będzie również dostępna w Biurze Projektu. 

5. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych jest 

złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego (wersja papierowa) Wniosku o przyznanie 

środków finansowych – biznesplan wraz z załącznikami. 

6. Biznesplan - plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej będzie zawierał co najmniej: 

a) charakterystykę planowanego przedsięwzięcia; 

b) opis doświadczenia i kwalifikacji Beneficjenta Pomocy; 

c) charakterystykę rynku i konkurencji, w tym analizę SWOT, opis produktu, sposobów 

promocji; 

d) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia spółdzielni socjalnej na najbliższe 2 

lata, analiza progu rentowności; 

e) szczegółowy harmonogram wydatkowania środków finansowych; 

f) wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków; 

g) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia  

w ramach realizacji Biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych  

i jakościowych, wartości jednostkowej oraz uzasadnienie zakupu; 

h) termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych spółdzielni. 

http://www.jowes.pl/
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Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy  

o przyznanie środków finansowych. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udostępni 

wzory dokumentów jakie należy złożyć w trakcie realizacji usługi szkoleniowo-doradczej. 

7. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta Pomocy wydatków 

inwestycyjnych umożliwiających powstanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej 

przeznaczonych w szczególności na pokrycie wydatków w postaci towarów i usług (sprzętu  

i wyposażenia), w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac 

remontowych i budowlanych oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla 

rozpoczęcia i prowadzenia działalności i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta Pomocy 

we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego –biznesplanu. Całość wydatków powinna być 

zgodna z celami przedsięwzięcia i niezbędna do rozpoczęcia spółdzielni socjalnej, pod tym też 

kątem wszystkie wydatki będą oceniane.  

8. Środki finansowe na założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej zgodnie z Biznesplanem 

zostaną wypłacone po uzyskaniu prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz po 

podpisaniu Umowy o przyznanie środków finansowych na rachunek i w wysokości określonej 

przez Beneficjenta Pomocy w Umowie. Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej nastąpi po 

otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków od IP i spełnieniu przez Beneficjenta Pomocy 

wszystkich warunków Umowy. 

9. Warunkiem wypłaty środków finansowych jest wniesienie przez Beneficjenta Pomocy 

wchodzącego w skład spółdzielni socjalnej zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy  

o przyznanie środków finansowych/Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent 

Pomocy proponuje  formę zabezpieczenia składając w tej sprawie oświadczenie przed 

podpisaniem Umowy. Beneficjent ma prawo, po zasięgnięciu opinii IP, niezaakceptowania 

wybranych przez Beneficjenta form zabezpieczeń i przedstawienia innych form, które zostaną 

uznane jako ostateczne. Uzgodnienie formy zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym do 

podpisania Umowy. 

10. W dniu podpisania Umowy Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wystawia 

Beneficjentowi Pomocy Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 
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11. Spółdzielnie socjalne, które otrzymają środki na założenie i działalność, przystąpienie nowych 

członków bądź zatrudnienie pracowników  będą zobowiązane do:  

a. prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej przez okres nie krótszy niż 12 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie środków finansowych; 

b. zatrudnienia pracownika/pracowników zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie 

środków finansowych; 

c. działania i wydatkowania środków w ramach spółdzielni socjalnej zgodnie z Wnioskiem na 

otrzymanie wsparcia finansowego – biznesplanu, stanowiącym załącznik do Umowy; 

d. dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych spółdzielni socjalnej 

zgodnie z Wnioskiem na otrzymanie wsparcia finansowego – biznesplanem, stanowiącym 

załącznik do Umowy, oraz ich wykorzystaniem zgodnie z charakterem prowadzonej 

działalności; 

e. rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 30 

dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywanie 

przyznanych środków; 

f.  poddania się kontroli właściwych organów kontrolnych oraz kontroli Beneficjenta; 

g. 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; 
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- naruszy inne istotne warunki umowy. 

12. W ramach finansowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego 

możliwe jest pokrycie obligatoryjnych miesięcznych kosztów funkcjonowania spółdzielni socjalnej 

(w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, oraz 

na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością spółdzielni socjalnej). 

Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi  

z tytułu realizacji Umowy o przyznanie środków finansowych.  

13. Finansowe wsparcie pomostowe połączone jest z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 

wykorzystaniu środków, które obejmują: 

- szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe o charakterze specjalistycznym dla 35 

Beneficjentów Pomocy. Szkolenia realizowane będą w zależności od potrzeb Beneficjentów i 

dostosowane do ich oczekiwań zgodnie z profilem działalności w ramach spółdzielni socjalnej; 

- pomoc indywidualnego doradcy (opiekuna spółdzielni) dla Beneficjenta Pomocy (spółdzielni 

socjalnej) przez okres pierwszych 6 miesięcy. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów/tek oraz 

Uczestników/czek Projektu należy do Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., po 

zasięgnięciu opinii IP. 

2. Beneficjent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione 

przez Uczestników/czki Projektu wobec osób trzecich. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie po uprzednim 

uzyskaniu akceptacji IP. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Beneficjenta i Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez IP. 

5. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie 

niżej wymienionych obowiązujących dokumentów: 

1) Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie  

i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 – „Wsparcie 
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ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w Województwie Śląskim, 

2) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 

01.01.2012 r.; 

3) Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) Dokumentacja konkursowa dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.2/2012 

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010 r w sprawie 

udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 20 października 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 
Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny osób fizycznych (1A) oraz osób prawnych (1B). 
2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego. 
3. Karta oceny badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy  

z doradcą zawodowym  
4. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. 
5. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.  
6. Oświadczenia osób, które mają być przyjęte na członków/zatrudnione przez spółdzielnię 

socjalną. 


