REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”
Definicje:
Projekt/OWES

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej
Biuro OWES
Biuro Lidera Projektu, Płock Al. Kilińskiego 12 A, 09-407 Płock
Lider/Projektodawca
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku
Odbiorca Pomocy
Podmiot korzystający ze wsparcia w ramach podpisanej umowy szkoleniowej
Instytucja Pośrednicząca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
PES/Instytucja
Podmiot Ekonomii Społecznej/Instytucja delegujący na szkolenia swoich członków/pracowników
/wolontariuszy/
Uczestnik
Członek/pracownik/wolontariusz wydelegowany na szkolenie; osoba zagrożona wykluczeniem
społecznym zrekrutowana na szkolenie
Osoba zagrożona
wykluczeniem społ.
Osoba w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Lista podstawowa
Lista PES/Instytucji rekomendowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa
Lista PES/Instytucji, które wyraziły chęć udziału w projekcie, a nie zakwalifikowały się ze
względu na ograniczoną ilość miejsc. PES/Instytucje z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane
do projektu w przypadku rezygnacji PES/Instytucji z listy podstawowej.
ES
Ekonomia Społeczna
Organizator
Lider Projektu lub Partner Projektu odpowiedzialny za organizację szkolenia
Strona internetowa
www.owes.eu
Subregion Mazowsza Płockiego obszar obejmujący miasto Płock oraz powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński.

§ 1.
OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
1.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa
Informacyjnego – Lidera Projektu oraz Partnerów: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

3.

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii
społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. miasta Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.
Ponadto priorytetem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy
międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

4.

W ramach projektu dla PES/Instytucji/Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oferowane będą następujące formy
wsparcia: doradztwo kluczowe/ogólne i specjalistyczne, szkolenia, działania wspierające lokalne partnerstwa na rzecz
ekonomii społecznej, promujące ekonomię społeczną (ES) i zatrudnienie w sektorze ES.

§ 2.
UCZESTNICY WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
1. Grupę docelową szkoleń stanowią:
a)

50 PES zarejestrowanych w Subregionie Płockim nie prowadzących działalności gospodarczej. Zakłada się udział
min. 100 członków/pracowników/wolontariuszy (1 członek/pracownik/wolontariusz może wziąć udział w 2
szkoleniach). Zakłada się utworzenie 200 miejsc szkoleniowych - 5 szkoleń x 20 osób x 2 edycje w ramach zadania:
Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej.

b)

20 JST, - przedstawiciele takich instytucji jak: instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej,
jednostki samorządu terytorialnego. Zakłada się udział min. 40 pracowników (2 pracowników JST może wziąć
udział w 1 szkoleniu). Zakłada się utworzenie 40 miejsc szkoleniowych - 1 szkolenie x 20 osób x 2 edycje w ramach
zadania: Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej.

c)

40 PES zarejestrowanych w Subregionie Płockim prowadzących działalność gospodarczą. Zakłada się udział min. 80
członków/pracowników/wolontariuszy. 1 członek/pracownik/wolontariusz może wziąć udział w 2 szkoleniach.
Zakłada się utworzenie 160 miejsc szkoleniowych - 4 szkolenia x 20 osób x 2 edycje - w ramach zadnia: Akademia
Ekonomii Społecznej.
180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -12szkoleń x 15 osób- w ramach zadnia: Uruchomienie
Przedsiębiorstw Społecznych.
Utworzenie 60 miejsc pracy w nowopowstałych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz min. 8 nowych
przedsiębiorstw społecznych- w ramach zadnia: Uruchomienie Przedsiębiorstw Społecznych.

d)
e)

2. PES/Instytucje objęte wsparciem będą delegować do udziału w Projekcie Uczestników zgodnie
z indywidualnymi potrzebami własnej organizacji/instytucji. Wśród Uczestników priorytetowo traktowane będą
delegowane osoby niepełnosprawne i zamieszkujące na terenach wiejskich.
3. W ramach zadania Uruchomienie Przedsiębiorstw Społecznych, we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej
polegającej, rekrutowane będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
4. Przewiduje się proporcjonalny udział liczby dostępnych miejsc szkoleniowych dla PES/Instytucji/Osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach 4 obszarów Subregionu Mazowsza Płockiego, z zachowaniem wytycznych
wskazanych w ust. 1.
§ 3.
ZADANIE: SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. W ramach zadania Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń dla 50 PES
nie prowadzących działalności gospodarczej oraz 20 JST o tematyce dostosowanej do potrzeb organizacji (12
szkoleńx8hx20osób).
2. Zakłada się udział min. 100 członków/pracowników/wolontariuszy PES (1 członek/pracownik/wolontariusz może wziąć
udział w 2 szkoleniach) - 5 szkoleń x 20 osób x 2 edycje (200 miejsc szkoleniowych)
3. Zakłada się udział min. 40 pracowników JST (2 pracowników JST może wziąć udział w 1 szkoleniu) - 1 szkolenie x 20 osób
x 2 edycje (40 miejsc szkoleniowych).
§ 4.
ZADANIE: AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Celem zadania Akademia Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności 40 PES prowadzących
działalność gospodarczą poprzez organizację szkoleń o tematyce dostosowanej do potrzeb organizacji (8
szkoleńx16hx20osób).
2. W ramach zadania utworzonych zostanie 160 miejsc szkoleniowych dla 80osób. 1 członek/pracownik/wolontariusz PES
może wziąć udział w 2 szkoleniach.

§ 5.
URUCHOMIENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
1.
2.
3.
4.

W ramach zadania Uruchomienie Przedsiębiorstw Społecznych przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń pn. "Założenie
i prowadzenie działalności w sektorze Ekonomii Społecznej" - 12 szkoleń x 8h x 15 osób.
Zakłada się udział w szkoleniach min. 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym to osoba w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016roku.
Rekrutacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odbędzie się we współpracy z OPS/PCPR/PUP na podstawie wydanych osobom chcącym wziąć udział w szkoleniu zaświadczeń o kwalifikowalności.
§ 6.
SPOSÓB REKRUTACJI

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego: miasto Płock, powiat płocki, powiat
gostyniński, powiat sierpecki.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze OWES (Biuro Lidera Projektu), w Biurze Partnera- Stowarzyszenia
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (zadanie: Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej), w Biurze
Partnera- Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (zadanie: Akademia
Ekonomii Społecznej) oraz na stronie internetowej www.owes.eu.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły (do wyczerpania miejsc).
Terminy każdego ze szkoleń ustalane będą oddzielnie w sposób umożliwiający zebranie grupy uczestników oraz
przekazanie im odpowiednio wcześniej informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie. Informacje o szkoleniach
zamieszczone będą na stronie internetowej www.owes.eu.
Warunkiem udziału w szkoleniu w ramach zadania Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej jest wydelegowanie
przez PES 1 członka/pracownika/wolontariusza do udziału w 2 szkoleniach oraz wydelegowanie przez JST
2 pracowników do udział w 1 szkoleniu.
Warunkiem udziału w szkoleniu w ramach zadania Akademia Ekonomii Społecznej jest wydelegowanie przez PES
1 członka/pracownika/wolontariusza do udziału w 2 szkoleniach.
Warunkiem udziału osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w szkoleniu w ramach zadnia Uruchomienie
Przedsiębiorstw Społecznych jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikowalność (np.
OPS/PCPR/PUP).
PES/Instytucje zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione drogą pocztową lub elektroniczną.
PES/Instytucje które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu
z powodu braku miejsc umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Lista rezerwowa służyć będzie tylko na potrzeby
określonego szkolenia, niemniej potencjalny PES/Instytucja w przypadku niezakwalifikowania na określone szkolenie
może wyrazić chęć udziału w kolejnym organizowanym szkoleniu.
Na jedno szkolenie może zostać przyjęta grupa 20 uczestników (zadanie Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii
Społecznej oraz zadanie Akademia Ekonomii Społecznej) oraz grupa 15 uczestników (zadanie Uruchomienie
Przedsiębiorstw Społecznych). W uzasadnionych przypadkach grupa ta może ulec zwiększeniu jeżeli nie zakłóca to
procesu edukacyjnego i pozwalają na to warunki techniczne.
W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby osób niż 20 (zadanie Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej oraz
zadanie Akademia Ekonomii Społecznej) oraz mniejszej liczby osób niż 15 (zadanie Uruchomienie Przedsiębiorstw
Społecznych) zastrzega się możliwość odwołania szkolenia i wyznaczenia nowego terminu.
Procedury rekrutacji zapewniać będą otwarty nabór uczestników, gwarantując bezstronność i przejrzystość procesu
rekrutacji.

§ 7.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
1. Podmioty Ekonomii Społecznej/Instytucje zainteresowane udziałem w Projekcie, powinny złożyć kompletną
dokumentację rekrutacyjną (zgodnie z wytycznymi Regulaminu), podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji
(osobiście lub drogą pocztową) natomiast osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą uczestniczyć w szkoleniu po
złożeniu zaświadczenia wystawionego przez ośrodek pomocy społecznej dotyczącego form korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej oraz formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie osobiście wypełnionego i podpisanego.
a) Dokumenty niezbędne do udziału PES/Instytucji w Zadaniu SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII
SPOŁECZNEJ:
 Załącznik Nr 1A - Formularz Zgłoszeniowy PES/Instytucji do udziału w szkoleniach wraz z załącznikami,
 Załącznik Nr 1B - Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.
b) Dokumenty niezbędne do udziału PES w Zadaniu AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ:
 Załącznik Nr 2A - Formularz Zgłoszeniowy PES do udziału w szkoleniach wraz z załącznikami,
 Załącznik nr 2B - Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.
c) Dokumenty niezbędne do udziału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zadaniu URUCHOMIENIE
PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:
 Załącznik nr 3A - Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.
 Załącznik nr 3B – Wzór zaświadczenia OPS potwierdzającego kwalifikowalność
 Załącznik nr 3C - wzór zaświadczenia PCPR potwierdzającego kwalifikowalność
 Załącznik nr 3D - wzór zaświadczenia PUP potwierdzającego kwalifikowalność
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
3. Zakwalifikowanie PES/Instytucji do udziału w projekcie następuje w dniu zawarcia umowy.
§8
PRAWA I OBOWIĄZKI
1.

Odbiorca Pomocy zobowiązuje się do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) współdziałania z Liderem i Partnerami Projektu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wsparcia
szkoleniowego.
c) zapewnienia udziału zgłoszonych Uczestników w szkoleniach i doradztwie,
d) wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu,
e) zobowiązania delegowanych Uczestników do podpisywania list obecności na zajęciach, kart usług doradczych oraz
innych dokumentów/formularzy niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

2.

Lider i Partnerzy Projektu w ramach projektu zapewniają nieodpłatnie:
a) udział w formach wsparcia określonych w Umowie szkoleniowej,
b) materiały szkoleniowe,
c) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń,
d) wyżywienie w trakcie szkoleń,
e) nocleg w trakcie szkoleń (zadanie Akademia Ekonomii Społecznej).

3.

W przypadku udziału osób niepełnosprawnych w projekcie, Projektodawca dostosuje wsparcie do indywidualnych
potrzeb tych osób (specjalne grupy szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności
itp.)

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz prawo
zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych lub braku środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.
4. W przypadku o którym mowa w pkt 3, PES nie przysługuje żadne roszczenie wobec Lidera. Ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Lidera Projektu.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, u Partnerów Projektu oraz na stronie internetowej projektu
www.owes.eu.
6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy i wytyczne Instytucji
Pośredniczącej.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

