Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa
w mentoringu realizowanym w ramach projektu
„Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”

§1
Informacje ogólne
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Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w mentoringu w ramach projektu „Lokalny
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”, zwanego dalej „projektem”.
Mentoring jest jednym z działań projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”.
Cel mentoringu: wspólne wypracowanie rozwiązań pozwalających na rozwój podmiotów ekonomii społecznej
(dalej PES) i wzrost ich konkurencyjności, wprowadzenie wysokich standardów zarządzania, opracowanie
i testowanie strategii biznesowych pozwalających na skuteczne funkcjonowanie w rzeczywistości rynkowej,
zwiększenie kapitału oraz poszukiwanie źródeł jego finansowania, w tym tworzenie modeli biznesowych,
montaży finansowych oraz finansowanie inwestycji w tych podmiotach.
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 UDAPOKL.07.02.02-026-002/12-00.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój sektora ES na terenie powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego
poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 PES, 80 osób (48K, 32M) przedstawicieli PES
zainteresowanych prowadzeniem działań w obszarze ES oraz 50 os. (30K, 20M) zainteresowanych
zakładaniem działalności w obszarze ES w okresie od 1.01.2013 r. do 31.10.2015 r.
Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar subregionu płd.-zach., tj. powiaty włoszczowski i jędrzejowski.
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.10.2015 r.
Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wsparcie udzielane w projekcie stanowi pomoc de
minimis.
Biuro projektu mieści się w Bałtowie, 27-423, Bałtów 55, natomiast Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej ma swoją siedzibę we Włoszczowie, 29-100, przy ulicy Mickiewicza 12.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 40 PES posiadających swoją jednostkę
organizacyjną na terenie subregionu płd.-zach. oraz osoby bezrobotne i osoby współpracujące z PES.

Projekt: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej
Lider Projektu, Biuro Projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów
Partner Projektu: Fundacja Akademia Obywatelska Przeworsk 37-200, ul. Krasickiego 54/16
Partner Projektu: Fundacja „PEStka” Kielce 25-431, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa
tel. 731 721 328, 731 721 329, http://oweswloszczowa.eu/, e-mail: lowes@oweswloszczowa.eu
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§2
Postanowienia ogólne
1. Fundacja Akademia Obywatelska oraz Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie zakwalifikuje do
mentoringu nie więcej niż 16 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 2 prowadzące działalność gospodarczą.
2. Kontakt z mentorem odbywał się będzie osobiście na spotkaniach w miejscu ustalonym przez mentora
i uczestników, a także telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
3. Każdej organizacji przysługuje 40 godzin mentoringu. Mentoring trwa do wyczerpania limitu godzin na
organizację.
4. Jedna godzina mentorinu = 45 minut.
§3
Kryteria formalne
1.

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które
w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatów włoszczowskiego
i jędrzejowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w przypadku organizacji posiadają swoją
jednostkę organizacyjną na terenie subregionu płd.-zach.
2. W mentoringu uczestniczyć mogą:
1) podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w zakresie doradztwa
i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia
działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej,
2) podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów
i niewidomych, 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) osoby fizyczne będące przedstawicielami PES-ów – członkowie, pracownicy i wolontariusze.
3. Zgłoszenia do rekrutacji dokonuje uczestnik rekrutacji spełniający warunki uczestnictwa, dostarczając
następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej,
2) formularz zgłoszeniowy dla PES,
3) zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy,
natomiast w przypadku osoby niezarejestrowanej – oświadczenie,
4) oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5) deklarację,
6) 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),
7) wymagane dokumenty związane z udzielaniem pomocy de minimis:
a) oświadczenie odbiorcy wsparcia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis,
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
c) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata w przypadku podmiotów działających powyżej 3 lat,
a w przypadku podmiotów działających krócej niż 3 lata odpowiednio za każdy zamknięty rok obrotowy,
8) podmioty wymienione w § 3 ust. 2 pkt. 2 podlegają pomocy de minimis i są zobowiązane do złożenia
dokumentów wymienionych w § 3 ust. 3 pkt. 7 lit. a do c. Lider oraz Partnerzy każdorazowo zweryfikują
podmiot pod kątem zakwalifikowania wsparcia do pomocy de minimis lub też braku wystąpienia przesłanek
do jej udzielenia.
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4. Powyższe dokumenty powinny 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.
5. Podmioty i osoby kandydujące mogą składać dokumenty rekrutacyjne w trakcie trwania naboru:
1) osobiście w biurze LOWES w godzinach jego funkcjonowania,
2) drogą pocztową lub kurierem. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu
dokumentów do biura LOWES.
6. Weryfikacja zgłoszeń będzie dokonywana bezpośrednio po otrzymaniu dokumentów.
7. Rekrutacja PES-ów prowadzących działalność gospodarczą trwa do 15 czerwca 2014 roku.
8. Zgłoszenia PES będą weryfikowane na podstawie KRS i formularza zgłoszeniowego.
9. Preferowane organizacje spełniające poniższe kryteria:
1) działające do 5 lat,
2) posiadające do 20 członków,
3) niezatrudniające stałych pracowników.
§4
Obowiązki PES
1. PES zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach kontaktu z mentorem poprzez
spotkania osobiste ( w grupie 2-6 osobowej), kontakt mailowy i telefoniczny.
2. PES zobowiązuje się wykonywać zalecenia mentora z należytą starannością, z zachowaniem terminów ich
realizacji określonych przez obydwie strony.
3. PES zobowiązane są do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych.
4. PES zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy ewaluacyjnych oraz poinformować
o wszelkich zmianach dotyczących powyższych danych w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.
§5
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Beneficjenta.
3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących
realizacji Poddziałania 7.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji
na stronie internetowej Projektu.
5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych
dotyczących realizacji Projektu.
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie
w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie
podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a także w przypadku pisemnych
zaleceń wprowadzenia określonych zmian ze strony IP, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do
przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
7. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy
o dofinansowanie z ŚBRR.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, 5, 6 i 7, Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Projektodawcy.
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9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej. Aktualna treść regulaminu
dostępna jest w biurze projektu, biurze Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie
oraz na stronie internetowej projektu http://oweswloszczowa.eu/.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy zawarte w regulaminie uczestnictwa w mentoringu
realizowanego w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”
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