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REGULAMIN UDZIELANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH JOWES  
W RAMACH PROJEKTU  

PN. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018-2023 
 Poddziałanie 9.3.1. RPO WSL  

Realizator projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

§ 1  
Wprowadzenie  

1. Regulamin udzielania Pakietów Marketingowych JOWES w ramach projektu pn. Jurajski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 2018-2023 (w skrócie JOWES), współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, określa zasady ubiegania się o tzw. Pakiety Marketingowe.  

2. Pakiety (zwane dalej grantami) marketingowe to dedykowane narzędzie dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej / Przedsiębiorstw Społecznych, które chcą promować swoje usługi i  produkty pozyskując 
nowych odbiorców. Pakiety będą rozdysponowane do potrzeb PES/PS zgodnie z niniejszym regulaminem. 

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

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2023 r. na podstawie umowy nr UDA -RPSL. 
09.03.01-24-0031/18-00. 

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

6. Informacje o Konkursie 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. 

7. Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są doradcy specjalistyczni ds. marketingowych- 
Zbyszko Kabziński oraz Rafał Żak. 

§ 2 
Wysokość środków 

W ramach wsparcia zaplanowano przyznanie co najmniej 50 pakietów marketingowych o  wartości 
maksymalnej 1000 zł każdy; łączna wartość pakietów wynosi 50.000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) 
w okresie od 01.06.2019 do 01.09.2023r. 

§ 3 
Cel Konkursu 

Podmioty Ekonomii Społecznej w związku z przeznaczaniem większości środków na działalność społeczną 
często zaniedbują sferę marketingową i  promocyjną działalności. Celem tego narzędzia jest wzmocnienie 
potencjału marketingowego podmiotów ekonomii społecznej subregionu północnego województwa 
śląskiego poprzez efektywne wdrażanie narzędzi marketingowych, w tym nowych technologii oraz zwiększanie 
świadomości biznesowo-marketingowej PES poprzez implementację strategii marketingowych.  
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§ 4 
Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie 

1. O udzielenie pakietu mogą wystąpić organizacje, które spełniają definicję Podmiotów Ekonomii Społecznej 
oraz zarejestrowane są na terenie Miasta Częstochowy bądź powiatu częstochowskiego lub powiatu 

kłobuckiego lub powiatu myszkowskiego. 

2. Preferowane posiadające pierwszeństwo przy opracowywaniu strategii/planu marketingowego będą 
organizacje: 

a) działające nie dłużej niż trzy lata (zgodnie z datą rejestracji w KRS), 

b) o obrocie w poprzednim roku kalendarzowym nieprzekraczającym 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych). 

3. Wykluczone są organizacje, które w tym samym roku kalendarzowym skorzystały z grantu lub brały udział 
w  innym konkursie, którego nagrodą był bon marketingowy sfinansowany z projektu Jurajski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

§ 5 
Procedura udzielania grantu 

1. Udzielenie pakietu (grantu) jest wynikiem i częścią doradztwa marketingowo-biznesowego w ramach 
umowy o „Udzielenie Wsparcia Doradczo-Szkoleniowego w  projekcie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 2018-2023” i stanowi pomoc de minimis. 

2. Pakiety udzielane są w trybie konkursowym. 

3. Aby przystąpić do konkursu należy być uczestnikiem projektu JOWES (podpisać deklarację uczestnictwa 
oraz umowę - o Udzielnie Wsparcia Doradczo-Szkoleniowego) oraz w ramach doradztwa z doradcą 
stworzyć strategię marketingową / plan marketingowy, którego wybraną pozycję będzie można 
sfinansować w ramach grantu. 

4. Każda organizacja biorąca udział w konkursie może złożyć maksymalnie 1 wniosek o przyznanie pakietu/

grantu podczas trwania projektu JOWES 2018-2023. 

5. Rozstrzygnięcie następuje w przeciągu 14 dni od wypełnienia wniosku o przyznanie grantu na wyżej 
wymienioną pozycję wraz z załączoną strategią / planem marketingowym. 

 § 6 
Ocena wniosków 

1. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku przez doradców, zostaje on przekazany do 
zatwierdzenia i podpisania przez kierownika projektu JOWES. 

2. O otrzymaniu pozytywnej oceny i przyznaniu pakietu marketingowego podmioty zostaną poinformowane 

drogą e-mailową.  

� � 


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3 i 4,  

42-202 Częstochowa, tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47,  
e-mail: jowes@jowes.pl, www.jowes.pl 



�

§ 7 
Forma przekazania pakietu 

1. Organizacja zobowiązana będzie do poniesienia kosztów realizacji zaplanowanych działań, a następnie 
koszty te będą refundowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.  

2. Refundacja będzie się odbywać na podstawie przedstawienia kopii dokumentów księgowych 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem (faktur lub/i umów oraz potwierdzeń przelewu i opisem 
księgowym. 

3. Refundacja nastąpi w przeciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego 
wydatkowanie. 

4. JOWES zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów księgowych. 

§ 8 
Realizacja wniosku 

1. Organizacja zobowiązana jest do realizacji działań zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

2. Działania powinny być dokumentowane w sposób przejrzysty i czytelny, sprawdzalny. 

3. JOWES dopuszcza wprowadzenie zmian w realizacji zaplanowanych działań; może to nastąpić jedynie 
w formie pisemnej.  

§ 9 
Zasady rozliczania i sprawozdawczości 

W ciągu 14 dni od momentu zakończenia realizacji działań, organizacja zobowiązana jest do złożenia 
sprawozdania w formie ustnej lub pisemnej z ich wykonania oraz przedstawienia faktur, umów i rachunków, 
na których podstawie dokonany zostanie zwrot. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla organizacji należy do Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzącej Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

2018-2023. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie 
niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej jowes.pl. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019r. 

Poniżej załącznik do regulaminu - WNIOSEK O REFUNDACJE W RAMACH GRANTU MARKETINGOWEGO
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Data:  

Imię i nazwisko klienta:

Data zakończenia wydatkowania: 

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU MARKETINGOWEGO  

NAZWA ZAŁĄCZNIKA : 

REKOMENDACJE 

Ja niżej podpisany rekomenduje wniosek do otrzymania Pakietu Marketingowego.

Nazwa instytucji:

KOSZTY KWALIFIKOWANE DO REFUNDACJI (z załącznika do wniosku): 

Czytelny podpis doradcy

ZATWIERDZONO 

Ja niżej podpisany zatwierdzam wniosek do otrzymania Pakietu Marketingowego.

Czytelny podpis kierownika projektuData / Miejscowość

Data / Miejscowość

 Poniżej trzech lat funkcjonowania  O obrocie poniżej 100 000  


