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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA 
POSZUKIWANIE DŁUGOOKRESOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA PES I PS 

 

 

1. Regulamin dotyczy przyznania środków na poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania 

przez podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne (PS), które deklarują 

chęć opracowania i wdrożenia planów rozwoju mających na celu zwiększenie efektywności 

dotychczas stosowanych rozwiązań lub/i wypracowanie nowych w celu zwiększenia ich potencjału 

rynkowego. 

2. Efektem podejmowanych działań powinno być wypracowane i gotowe do wdrożenia rozwiązanie, 

które pozwoli podmiotowi ekonomii społecznej utrzymywać dotychczasowych kontrahentów  

i zamówienia, a także pozyskiwać nowe zlecenia i nowych klientów, zwiększać zyski, promować 

rozwiązania i modele biznesowe, które się sprawdziły w innych miejscach itp. 

3. Wypracowywane rozwiązania mają służyć zapewnieniu stabilności finansowej PES i PS, dochodów  

w długim okresie oraz być sprofilowane pod dany PES, dostosowane do jego specyfiki, potrzeb, 

indywidualnej sytuacji, etapu rozwoju itp.  

4. Pula środków na poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania dla PES i PS wynosi 30 000 zł. 

Planowane jest przyznanie środków dla trzech podmiotów, średnio po 10 000 zł każdy. 

5. Nabór wniosków o przyznanie środków trwa od 5 do 25 kwietnia 2018 r. (do godz. 16.00). Wnioski 

należy sporządzić na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć 

do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS osobiście na adres T. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik 

lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: 

owes@cris.org.pl. Decyduje data wpływu. 

6. Ze wsparcia w postaci środków na poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania mogą 

skorzystać podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne) z terenu Subregionu 

Zachodniego woj. śląskiego, uczestniczące w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Subregionu Zachodniego”, które: 

a) Wywiązują się bez zastrzeżeń z postanowień umowy dotyczącej objęcia podmiotu 

indywidualnym wsparciem w ramach OWES; 

b) Nie znajdują się w stanie likwidacji, 

c) W ciągu 3 ostatnich lat nie dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości, 

d) Opracowały plan rozwoju, wskazujący cele rozwojowe, na które wydatkowane mają być 

planowane środki oraz propozycję ich wydatkowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 1). 

7. Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć wyłącznie jeden wniosek. W przypadku złożenia 

większej ilości wniosków przez ten sam PES, pod uwagę brany jest pierwszy złożony wniosek. 
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8. Kryteriami decydującymi o przyznaniu środków będą: 

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Pomysł na działalność, celowość przedsięwzięcia 20 

2. Szanse przetrwania planowanej działalności 10 

3. Realność i efektywność planowanych kosztów 10 

4. Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie  

w kontekście planowanych działań 

10 

 

9. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Zespół Oceniający (w skład którego wejdzie co najmniej 

kierownik OWES i doradcy biznesowi). OWES udostępni listę rankingową w przeciągu 14 dni od daty 

jej zatwierdzenia. W przypadku wątpliwości OWES może poprosić podmiot ekonomii społecznej 

o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu rozwoju ekonomicznego. Akceptacja ze 

strony OWES może zawierać informację o dodatkowych warunkach wydatkowania środków; warunki 

te mogą dotyczyć w szczególności efektywnego i racjonalnego wydawania środków. 

10. Katalog wydatków nie jest zamknięty, jednakże przyznane przez OWES środki mogą być 

przeznaczone wyłącznie na wydatki służące rozwojowi działalności ekonomicznej podmiotu 

ekonomii społecznej, zgodnie z opracowanym planem rozwoju tej działalności, np. na usługi szkoleń 

specjalistycznych i zawodowych dla kadry, usługi doradztwa specjalistycznego, usługi eksperckie, 

usługi i zakupy związane z promocją działalności ekonomicznej organizacji, zakup materiałów  

(np. książki, publikacje, programy),  koszty sporządzenia analiz i prognoz ekonomicznych i innych 

działań służących rozwojowi działalności ekonomicznej podmiotu. 

11. Nie mogą być ponoszone wydatki objęte regułami cross-financingu i środków trwałych 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, obowiązujących w dniu wydatkowania środków. 

12. Podmiot ekonomii społecznej jest zobowiązany do przekazywania do OWES wszystkich oryginałów 

dokumentów związanych z wydatkowaniem przyznanych środków w terminie do 3 dni roboczych od 

ich otrzymania, jednakże nie później niż 2 dni przed upływem terminu płatności.  

13. Bieżące ustalenia dotyczące wydatkowania pakietu rozwojowego odbywają się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej bądź osobiście. 

14. Wszystkie płatności ponoszone są przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Ponoszenie 

wydatków odbywa się wyłącznie poprzez bezpośrednią płatność ze strony Stowarzyszenia CRIS na 

rzecz podmiotu dostarczającego towary/usługi na rzecz danego podmiotu ekonomii społecznej. Do 

ustaleń z podmiotem dostarczającym towary/usługi dotyczących faktury/rachunku i płatności 

uprawniony jest doradca biznesowy OWES. Wszelkie ustalenia czynione przez podmiot ekonomii 

społecznej wymagają akceptacji OWES. 

15. Przekazanie pakietu rozwojowego podmiotowi ekonomii społecznej odbywa się na podstawie 

protokołu przekazania.  
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16. Podmiot korzystający ze środków na poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania 

zobowiązany jest do stosowania zasad promocji i informowania o współfinansowaniu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

17. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu ze strony podmiotu ekonomii społecznej skutkuje brakiem 

możliwości przyznania mu pakietu rozwojowego.  

18. Ostateczna interpretacja zasad dotyczących przyznawania oraz wydatkowania pakietów rozwojowych 

należy do OWES.  

 

 

 

 

 

 


