Regulamin uczestnictwa w projekcie
i korzystania ze wsparcia
„Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
subregionu południowego”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367,
w partnerstwie z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40
wersja nr 2 z dnia 01.01.2014
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§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „OWES subregionu południowego” jest realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z
Bielska-Białej na podstawie wniosku o dofinansowanie POKL.07.02.02-24-013/12.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu
Społecznego (Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
3. Obszarem realizacji projektu są powiaty bielski, cieszyński, żywiecki oraz Miasto Bielsko-Biała.
4. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez
kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i osób chcące założyć spółdzielnie
socjalne.
5. Termin realizacji projektu 01.04.2013 – 30.062015
6. Projekt skierowany jest do:
a) Podmiotów Ekonomii Społecznej (m.in.: organizacji pozarządowych, spółdzielni
socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej) - zwanych dalej PES
b) Osób fizycznych mających trudności na rynku pracy zainteresowanych założeniem
Spółdzielni socjalnej (szczegóły wsparcia w zakresie zakładania Spółdzielni socjalnej
określa odrębny regulamin).
c) Instytucji otoczenia ekonomii społecznej – w zakresie działań informacyjnopromocyjnych
7. Siedziba OWES:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała,
pok. 306 II piętro
tel. 33 496 02 44 lub 33 496 02 11
fax: 33 496 02 22
www.owes.bcp.org.pl
8. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w działaniach oferowanych przez Ośrodek,
proces rekrutacji, zakres wsparcia, obowiązki uczestników oraz warunki rezygnacji.
9. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

2

§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Biuro Projektu - Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Cieszyńska 367, 43-382
Bielsko-Biała, pok. 309 II piętro; tel. 33 496 02 44 lub 33 496 02 11
EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
ES – Ekonomia społeczna.
OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej
PES – podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z POKL SzOP POKL 2007-2013: spółdzielnia pracy,
spółdzielnia inwalidów i niewidomych, organizacja pozarządowa (w tym fundacje i stowarzyszenia);
podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i
wolontariacie (w tym m.in. stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe); Centra
Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej
IOES – Instytucja otoczenia ekonomii społecznej, w tym np. instytucje pomocy i integracji społecznej,
jednostki administracji samorządowej, instytucje rynku pracy, sektor biznesowy i in. POKL – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt – "OWES subregionu południowego"
Przedstawiciel PES – osoba współpracująca z PES na zasadzie: umowy o
pracę/cywilnoprawnej/stażowej/wolontariackiej lub będąca członkiem PES.
Realizator – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie z Bielska-Białej
Umowa – umowa między PES a Realizatorem dotycząca bezpłatnego korzystania z usług
specjalistycznych OWES (prawnych, księgowych i marketingowych), regulująca prawa i obowiązki
stron.
Uczestnik projektu – PES, osoba fizyczna lub przedstawiciel IOES
SzOP – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjent – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
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§3
Oferta OWES
1. OWES świadczy wystandaryzowaną i kompleksową ofertę dla PES, IOES oraz osób fizycznych.
2. Oferowane przez OWES formy wsparcia, których zakres opisany jest w ofercie OWES:
a. Informacja i promocja
b. Szkolenia
c. Doradztwo
d. Animacja
e. Usługi specjalistyczne:
 Prawne (rekrutacja ciągła)
 Księgowe (rekrutacja na podstawie §8)
 Marketingowe (rekrutacja na podstawie §8)
3. Ponadto OWES prowadzi działania dodatkowe dotyczące współpracy z podmiotami
zewnętrznymi oraz promocji ekonomii społecznej.
4. PES mogą korzystać z pełnej oferty OWES.
5. Osoby fizyczne oraz przedstawicie IOES mogą korzystać z oferty OWES w zakresie działań
informacyjno-promocyjnych oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
§4
Warunki korzystania z oferty OWES
1. Uczestnikami uprawnionymi do skorzystania z oferty OWES (w zakresie określonym w §3 pkt.
2 są przedstawiciele PES mających swoją siedzibę/oddział w jednym z objętych Projektem
powiatów).
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez Uczestnika Projektu następujących
dokumentów:
a) Formularz zgłoszeniowy do formy wsparcia (wypełniany przed każdą formą wsparcia) –
podpisywany przez reprezentantów PES
b) Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS (formularz wypełniany raz - w
chwili przystąpienia podmiotu do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu)
c) Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w
ramach EFS (formularz wypełniany raz - w chwili przystąpienia osoby do pierwszej formy
wsparcia w ramach projektu)
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3. Na podstawie złożonych formularzy następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym,
wymagań prawnych, w szczególności z zakresu pomocy publicznej oraz dostępności usług.
4. Termin i zakres usługi uzgadniany jest ze Specjalistką ds. Informacji lub Doradczynią.
5. Realizator nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania
Uczestnika Projektu podjęte w związku z otrzymaną usługą.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych (również
w trakcie realizacji usługi) i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi przez Realizatora oraz
inne instytucje lub jednostki organizacyjne uprawnione w następstwie zawarcia umowy na
realizację projektu „OWES subregionu południowego”.
§5
Informacja i Promocja
1. Ze realizację działań informacyjno-promocyjnych odpowiadają Specjalistki ds. informacji.
2. Uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do informacji z zakresu Ekonomii Społecznej
oraz oferty Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w punkcie informacyjnym OWES oraz
w punktach lokalnych.
Punkt informacyjny mieści się w Bielsku-Białej na ulicy Cieszyńskiej 367 i jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (w poniedziałki do 18:00).
Dyżur w Żywcu – każdy czwartek w godz. 8:00 -16:00 (Siedziba Żywieckiej Fundacji Rozwoju
ul. Ks. Słonki 31)
Dyżur w Cieszynie – w każdy piątek od 9:00 – 15:00 (Zamek Cieszyn, parter czytelnia
(Oranżeria), ul. Zamkowa 3abc)
3. Kanały dostępu do informacji:
a. Strona www.owes.bcp.org.pl, na której zamieszczane są ogłoszenia o naborze
uczestników, informacje z zakresu ekonomii społecznej, informacje o Podmiotach
Ekonomii Społecznej, aktualna oferta OWES oraz dokumenty rekrutacyjne.
b. Materiały promocyjne (plakaty, ulotki).
c. Newsletter z aktualnymi informacjami.
d. Spotkania informacyjne.
e. Konferencje na temat ekonomii społecznej.
f.

Artykuły na temat ekonomii społecznej zamieszczane w lokalnej prasie i serwisach
internetowych.
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§6
Szkolenia
1. Za realizację szkoleń odpowiada Specjalistka ds. realizacji projektu.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie przez Uczestnika Projektu dokumentów, o
których mowa w § 4 pkt 2.
3. Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2. następuje weryfikacja dokumentów
oraz poinformowanie osoby o przyjęciu zgłoszenia i wpisaniu na ogólną listę, a także
poinformowanie o terminie (tydzień przed szkoleniem) przekazania ostatecznej informacji o
przyjęciu na szkolenie (z uwagi na pierwszeństwo udziału w szkoleniu organizacji działających
na polu ekonomii społecznej wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w
szczególności osoby bezrobotne i niepełnosprawne));
4. Tydzień przed szkoleniem następuje stworzenie ostatecznej listy osób przyjętych na szkolenie
(z uwzględnieniem pierwszeństwa organizacji działających na polu ekonomii społecznej –
wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym. Osoby niepełnosprawne i
bezrobotne) oraz stworzenie listy rezerwowej. W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie
przekroczy limitu miejsc – wszystkie osoby z ogólnej listy zostają przyjęte na szkolenie.
5. Specjalistka ds. realizacji projektu informuje zainteresowane osoby o wynikach rekrutacji;
6. Dwa dni przed szkoleniem Specjalistka ds. realizacji projektu telefonicznie potwierdza
obecność osób przyjętych na szkolenie. W razie zwolnienia się miejsc następuje wybór osób z
listy rezerwowej (według kolejności zgłoszeń);
7. Informacje o naborze do udziału w szkoleniach zamieszczone są na stronach internetowych
www.owes.bcp.pl, www.inwestycjawkadry.pl oraz www.ngo.pl
8. W ramach szkoleń osoby uczestniczące będą miały zapewnione:
a. Wykwalifikowanych trenerów/trenerki,
b. Materiały i pomoce szkoleniowe.
c. Przerwy kawowe i obiad.
d. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
9. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia będzie uczestnictwo w min. 80%
zajęć.
10. Planuje się przeprowadzenie 54 dni szkoleniowych w okresie trwania projektu. Czas trwania
jednego szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych + przerwy cateringowe.
11. Miejscem szkoleń jest siedziba Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Istnieje
możliwość realizacji szkolenia w innym miejscu, w przypadku zgłoszenia zainteresowania
przez grupę PES potrzeby realizacji szkolenia w innej lokalizacji (pod warunkiem zapewnienia
nieodpłatnego użyczenia sali spełniającej standardy).
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12. Na uczestnikach Projektu spoczywają następujące obowiązki:
a.
b.
c.
d.

zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
punktualne przychodzenia na zajęcia, obecność na min. 80% zajęć,
potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście
obecności
e. rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców,
f. wypełnienie ankiety końcowej,
g. dokumentowanie nieobecności – oświadczenie.

§7
Doradztwo
1. Za realizację doradztwa odpowiadają Doradczynie.
2. Przez doradztwo rozumie się proces, w którym doradczyni pomaga zrozumieć problem i
wspólnie znaleźć jego rozwiązanie. Doradztwo ma charakter skonkretyzowanej porady
odnoszącej się do konkretnej sprawy, opartej na danych i materiałach przekazanych przez
Uczestnika Projektu. W procesie doradztwa pod uwagę brane są zdiagnozowane potrzeby
Podmiotu Ekonomii Społecznej.
3. Rola doradczyń polega w głównej mierze na: zdiagnozowaniu potrzeb, udzieleniu doradztwa
ewentualnie skierowaniu do innego specjalisty bądź podmiotu udzielającego wsparcia,
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, inspirowaniu do podejmowania działań
innowacyjnych, współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz ciągłego doskonalenia
własnego warsztatu pracy.
4. Warunkiem uczestnictwa w doradztwie jest złożenie przez Uczestnika Projektu dokumentów,
o których mowa w §4 pkt 2:
5. Usługa doradztwa podstawowego może zostać zrealizowana w czasie i miejscu dogodnym dla
Uczestnika Projektu niemniej należy pamiętać o wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.
Ze względu na możliwość pracy w terenie lub wykonywanie innych obowiązków przez
dyżurującą doradczynię, chęć skorzystania z doradztwa należy zgłosić co najmniej na 3 dni
robocze przed jego realizacją. W tym celu należy podać osobie przyjmującej zgłoszenie: dane
kontaktowe, obszar tematyczny.
6. Doradztwo podstawowe jest powiązane z innymi działaniami podejmowanymi przez Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej, jak również innymi działaniami na obszarze wsparcia co
oznacza, że na etapie udzielania doradztwa może zaistnieć potrzeba skierowania Uczestnika
Projektu np. do innego eksperta/instytucji.
7. Na zakończenie doradztwa Uczestnik podpisuje kartę doradztwa.
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§8
Usługi specjalistyczne
1. Za realizację usług specjalistycznych odpowiada Specjalistka ds. informacji.
2. Odbiorcami usług specjalistycznych w ramach projektu „OWES subregionu południowego” są
przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu realizacji projektu.
3. Specjalistyczne usługi będą świadczone przez podmioty zewnętrzne, na podstawie Umowy
pomiędzy Beneficjentem a PES.
4. Rekrutacja odbiorców usług specjalistycznych będzie oparta o otwartą rekrutację. Planuje się
trzy tury rekrutacyjne do poszczególnych usług.
a) Lipiec 2013
b) Grudzień 2013
c) Czerwiec 2014 (na pakiet księgowy)
d) Styczeń 2015 (na pakiet marketingowy)
5. PES będzie mógł skorzystać z usług OWES po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego i
podpisaniu umowy. Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z jednego pakietu
marketingowego oraz księgowego, a także z maksymalnie dwóch pakietów prawnych.
6. Złożone formularze zostaną ocenione przez Kierownika Projektu oraz Doradcę lub Animatora
(na podstawie średniej arytmetycznej ocen) wg. następujących kryteriów:
a) Uzasadnienie skorzystania z pakietu usług księgowych/marketingowych/prawnych –
ocena dokonana przez oceniającego (skala 1-10, gdzie 1 to wartość najmniejsza, 10 to
wartość najwyższa).
b) Organizacja zarejestrowana w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia formularza
rekrutacyjnego– 5 pkt.
c) Organizacja zarejestrowana w okresie do 24 miesięcy przed dniem złożenia formularza
rekrutacyjnego – 2 pkt.
d) Organizacja aktywnie działająca w obszarze pomocy społecznej (na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym) – 5 pkt. (punktacja za aktywne działania na
rzecz wykluczenia społecznego zostanie przyznana na podstawie opisu wniosku –
powinny być podane konkretne przykłady aktywnego wsparcia grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Dodatkowo w przypadku oceny wniosków o przyznanie pakietu oceniający zwracają uwagę w
jakim stopniu przydzielone wsparcie może mieć wpływ na ekonomizację wnioskodawcy.
7. W przypadku gdy wniosek w części a) uzyska mniej niż 5 punktów pakiet nie może zostać
przyznany.
8. Specjalistka ds. informacji pośredniczy w kontaktach pomiędzy PES a wykonawcą usługi.
9. Miejsce świadczenia usługi jest uzależnione od potrzeb PES.
8

10. Termin i zakres usługi uzgadniany jest ze Specjalistką ds. Informacji.
11. PES jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru danej usługi poprzez potwierdzenie na karcie
usługi oraz wypełnienie ankiety podsumowującej.
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§9
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi/ Animacja
1. Za działania animacyjne OWES odpowiada Animatorka.
2. Działania animacyjne OWES są następujące:

Pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy podmiotami otoczenia ekonomii
społecznej /forum współpracy/

Inicjowanie kontaktów pomiędzy PES a podmiotami zewnętrznymi,

Organizowanie spotkań tematycznych PES,

Prowadzenie diagnozy środowiska osób wykluczonych - zbieranie i wymiana
doświadczeń

Informowanie nt. możliwości finansowania przedsięwzięć

Tworzenie i wspieranie partnerstw lokalnych na rzecz aktywizacji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,

Wspieranie uczestników partnerstw we wspólnym definiowaniu i realizacji
długofalowych działań na rzecz rozwiązywania problemów lub definiowania potrzeb
społecznych, edukacyjnych i gospodarczych oraz wspólne monitorowanie wyników
swoich działań

Wsparcie lokalnego środowiska w zakresie diagnozowania potrzeb i tworzenia
planów działania

Współpraca z pozostałymi ośrodkami instytucjami i podmiotami funkcjonującymi i
działającymi w sferze ekonomii społecznej

Koncepcja współpracy ze społecznością lokalną
3. Działania prowadzone będą w sposób ciągły, w okresie trwania projektu,
4. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie lub
osobiście w biurze projektu
§ 10
Pomoc Publiczna
1. W przypadku PES posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców podpisywana jest umowa o
udzielenie pomocy publicznej (na zasadach de minimis).
2. W ramach otrzymanego wsparcia PES otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de
minimis. Zaświadczenie zostanie wystawione z dniem podpisania umowy. Zaświadczenie
będzie obejmowało wartość udzielonej pomocy za okres, na który została zawarta umowa,
na podstawie przepisów dot. sposobów wyliczania pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).
3. Umowy o udzielenie pomocy publicznej mogą być zawierane do 30 czerwca 2014 roku.
Umowy te zawierały będą również usługi świadczone do końca realizacji projektu.
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§ 11
Warunki rezygnacji
1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w danej formie
wsparcia może zrezygnować z uczestnictwa, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem szkolenia/doradztwa/usługi.
2. W tym celu należy złożyć rezygnację w Biurze Projektu (pisemną bądź mailową).
§ 12
Postanowienia końcowe
3. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu,
tj. od 1.04.2013 do 31.06.2015.
4. Lider projektu/Partner mają prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia
„OWES subregionu południowego” należy do Kierownika Projektu.
6. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie.
7. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu.

§ 13
Dane kontaktowe
OWES subregionu południowego
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 4960244, 33 496 02 11
www.owes.bcp.org.pl
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (w poniedziałek od 8-18), z
możliwością indywidualnego umówienia się na inną godzinę.

11

