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Regulamin korzystania z usług  
marketingowych, prawnych i księgowych  

w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 
 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin definiuje zasady rekrutacji i korzystania z usług marketingowych, prawnych  

i księgowych w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”. 
2. Projekt realizowany jest w partnerstwie: 

1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z siedzibą w Bałtowie 55, 27-423 Bałtów – 
Lider, 

2) Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku 37-200, ul. Krasickiego 54/16 – Partner, 
3) Fundacja „PESTKA” z siedzibą w Kielcach 25-431, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20 – Partner, 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Liderem partnerstwa a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Numer umowy o dofinansowanie UDA-
POKL.07.02.02-026-002/12-00.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we 

Włoszczowie”,  
2) Podmiocie kandydującym – należy przez to rozumieć podmiot ekonomii społecznej, określony w § 2 pkt. 

2, który złożył dokumenty rekrutacyjne wymagane podczas danego naboru, 
3) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć podmiot kandydujący, który został zakwalifikowany do 

projektu i skorzystał co najmniej z jednej formy wsparcia, 
4) Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty, o których mowa w § 5, 
5) Pomocy de minimis – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przedsiębiorcom na podstawie Ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 
r., Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99)), Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm), 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379 z 28.12.2006), Rozporządzenie Komisji (WE) NR 
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 312, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  
w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 34 poz. 174) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 
sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 
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pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz 
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). 

6) LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 12, 29-100 
Włoszczowa.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
6. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wsparcie udzielane w projekcie stanowi pomoc de 

minimis. 
7. Projekt jest realizowany od 01.01.2013 r. do 31.10.2015 r. 
8. Projekt jest realizowany na terenie powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego, czyli subregionu płd.-zach. 

 
§ 2 

 Uczestnicy projektu  
 

1. Projekt skierowany jest do organizacji posiadających swoją jednostkę organizacyjną na terenie subregionu 
płd. – zach. 

2. W projekcie uczestniczyć mogą: 
1) podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
2) podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów  

i niewidomych, spółdzielnie osób prawnych, CIS, KIS, ZAZ, WTZ, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24. 04. 2003 r. o pożytku publicznym  
i o wolontariacie, Dz. U. z dnia 29. 05. 2003 r. z późn. zm.). 

 
 § 3  

Wyłączenia udziału w projekcie 
 

1. W projekcie nie mogą uczestniczyć podmioty, które poświadczyły nieprawdę w dokumentach rekrutacyjnych, 
oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w ramach projektu. 

2. Poświadczenie nieprawdy przez osobę reprezentującą podmiot w dokumentach rekrutacyjnych, 
oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w ramach projektu skutkuje wykluczeniem podmiotu  
z dalszego ubiegania się o udział w projekcie, a w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie do 
wykluczenia z udziału w proponowanych formach wsparcia. W przypadku rozpoczęcia udzielania wsparcia  
w ramach projektu na rzecz uczestnika projektu, który poświadczy nieprawdę, zostaje on obciążony 
wszystkimi wynikającymi z jego udziału w projekcie kosztami wraz z odsetkami, naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych. 

 
§ 4 

Rodzaje usług oferowanych w ramach projektu 
 

1. W ramach projektu podmioty ekonomii społecznej wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 mogą skorzystać  
z następujących form wsparcia: 
1) usług prawnych w zakresie bieżącej działalności podmiotów do 20 godzin dla PES-a, 
2) usług księgowych w zakresie prowadzenia rozliczeń i ewidencji księgowej, sprawozdawczości, kalkulacji 

kosztów, analizy finansowej do 50 godzin dla PES-a, 
3) usług marketingowych w zakresie budowania relacji z otoczeniem, promocji podmiotu, doboru narzędzi 

marketingowych. Usługi marketingowe świadczone są maksymalnie do kwoty 1 500,00 zł brutto dla 
jednego podmiotu. 
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2. W ramach projektu dopuszcza się łączenie usług. Podmiot zobowiązany jest wskazać łączną wartość 
wybranych usług w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 5 

Zasady rekrutacji 
 

1. Nabór podmiotów do uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w trybie ciągłym od lutego 2013 r. do 
czerwca 2015 r. z zastrzeżeniem, że wsparcie uwzględniające pomoc de minimis może być udzielone do 15 
czerwca 2014 r. 

2. Podmioty ekonomii społecznej kandydujące do korzystania z usług składają dokumenty rekrutacyjne  
w biurze LOWES.  

3. Podmioty ekonomii społecznej składają następujące dokumenty rekrutacyjne: 
1) formularz zgłoszenia podmiotu do uczestnictwa w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa, 
2) formularze zgłoszenia na wykonanie usługi,  
3) aktualny KRS (w myśl art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobrane samodzielnie 

wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną  
z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego), 

4) wymagane dokumenty związane z udzielaniem pomocy de minimis: 
a) oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de 

minimis,  
b) oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu o przeznaczeniu pomocy de minimis na działania 

zmierzające do profesjonalizacji i ekonomizacji podmiotu. Załącznik ten dotyczy tyko i wyłącznie 
organizacji prowadzących jedynie działalność statutową nieodpłatną, 

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  
d) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata w przypadku podmiotów działających powyżej 3 lat. 

4. Podmioty wymienione w § 2 ust. 2 mogą składać dokumenty rekrutacyjne w trakcie trwania naboru: 
1) osobiście w biurze LOWES, 
2) drogą pocztową lub kurierem. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu 

dokumentów do biura LOWES. 
5. Zakończenie lub wstrzymanie naboru nastąpi w momencie wyczerpania środków przewidzianych w budżecie 

na realizację tego zadania w danym roku kalendarzowym. 
6. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą podlegać ocenie formalnej oraz w kolejnym etapie ocenie 

merytorycznej. 
7. Ocena formalna obejmuje: 

1) kompletność i formalną poprawność wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, złożonych 
przez podmiot kandydujący, 

2) weryfikację kwalifikowalności do udziału w projekcie pod kątem zapisów zawartych w § 2 i 3, 
3) weryfikację kwalifikowalności do udziału w projekcie pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej 

lub odpłatnej/nieodpłatnej działalności statutowej (dotyczy organizacji pozarządowych), 
4) weryfikację kwalifikowalności do udziału w projekcie, pod kątem udzielanej pomocy de minimis, 
5) weryfikację możliwości zwolnienia podmiotu z udzielenia pomocy de minimis. 

8. Załączone do dokumentacji rekrutacyjnej załączniki muszą być własnoręcznie podpisane, a w przypadku 
składania kopii dokumentów potwierdzone przez osobę reprezentującą podmiot kandydujący za zgodność  
z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą 
oraz własnoręcznym podpisem. 
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9. Oryginały dokumentów lub dokumenty potwierdzone urzędowo przez pracownika danej instytucji za 
zgodność z oryginałem nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez osobę reprezentującą podmiot 
kandydujący. 

10. Braki formalne w dokumentach mogą być uzupełniane tylko i wyłącznie przed podpisaniem umowy  
z podmiotem zakwalifikowanym do udziału w projekcie. 

11. Dokumentacja rekrutacyjna podmiotów kandydujących, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej 
zostanie przekazana do oceny merytorycznej. 

12. Ocena merytoryczna obejmuje zweryfikowanie, czy wskazany przez podmiot kandydujący zakres wsparcia 
jest zgodny z zakresem przyjętym w ramach projektu. 

13. Podczas trwania naboru na daną formę wsparcia Lider projektu lub Partnerzy mogą wymagać dodatkowych 
załączników, oświadczeń lub zaświadczeń potwierdzających prawdziwość zawartych w dokumentach 
rekrutacyjnych danych, jeżeli wystąpiłyby jakiekolwiek wątpliwości. 
  

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i korzystania z usług marketingowych, prawnych i księgowych w ramach 

projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” obowiązuje przez cały okres 
realizacji projektu. 

2. Lider projektu/Partnerzy mają prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w projekcie oraz na skutek zmian 

w przepisach. 
4. Zmiany w regulaminie zatwierdza Grupa Sterująca. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i korzystania z usług marketingowych, prawnych i księgowych 

w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” należy do Kierownika 
LOWES działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Grupą Sterującą. 

6. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie. 
7. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika LOWES w porozumieniu 

z Grupą Sterującą. 
  
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie rekrutacji i korzystania z usług 
marketingowych, prawnych i księgowych w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

we Włoszczowie” 
  
 
 
   

miejscowość, data  czytelny podpis osoby reprezentującej 

   
 
 
 

  pieczęć podmiotu 

 


