
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin Rekrutacji Szkoły Ekonomii Społecznej 
Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu 

„Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej” 
 
1. W Regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio: 

a) Beneficjent – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu; 

b) EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 
c) Projekt – Projekt „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej” realizowany 

przez Beneficjenta ze środków EFS i budżetu państwa; 
d) Beneficjent/ka Ostateczny – uczestnik/czka szkolenia  w ramach Projektu; 

 
2. W regulaminie określono zasady rekrutacji na szkolenia z uwzględnieniem przepisów w 
sprawie pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawa: 
a) Rozporządzenie 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 L 379 z 28.12.2006, 
str. 5); 

b) Rozporządzenie 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); 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 
Nr 90 poz. 557 

 
3. Rekrutacja potencjalnych Beneficjentów/ek Ostatecznych działających na terenie całego 
województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się w oddzielnie określanych terminach 
umożliwiających zebranie grupy uczestników oraz przekazanie im odpowiednio wcześniej 
informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie. 
  
4. Punkt rekrutacyjny znajduje się w biurze w Toruniu, ul. Sukiennicza 6/2. 
 
5. Informacja o miejscu i czasie rekrutacji w poszczególnych punktach rekrutacyjnych 
dostępna jest na materiałach informacyjno-promocyjnych opublikowanych: 

a) na stronach internetowych: www.owies.eu lub www.tlok.pl; 
b) rozsyłana za pomocą newslettera; 

 
6. Termin zamknięcia rekrutacji na czwartą edycję Szkoły Ekonomii Społecznej upływa 31 
stycznia 2014 r. Warunkiem uczestnictwa w SES jest zgłoszenie 2 uczestników/czek z 
organizacji. 
 
 

http://www.owies.eu/


 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Uczestnikiem/uczestniczką szkolenia może być osoba: 
a) działająca w funkcjonujących i nowopowstałych podmiotach ekonomii społecznej (w 

tym: spółdzielniach socjalnych, CIS, KIS, WTZ, NGO - organizacjach pozarządowych); 
b) działająca w otoczeniu ekonomii społecznej: instytucje rynku pracy oraz pomocy i 

integracji społecznej; 
c) osoba fizyczna/prawna – zainteresowania zakładaniem i prowadzeniem działalności 

w sektorze ekonomii społecznej; 
 
8. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy 
elektronicznie (w sytuacji trudności technicznych, prosimy o kontakt z biurem) następnie go 
wydrukować i podpisany formularz zgłoszeniowy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze na szkolenie. 
 
9. Wzory formularzy zgłoszeniowych są dostępne w punkcie rekrutacyjnym oraz na stronach 
internetowych, na których zamieszczane są informacje o miejscu i czasie rekrutacji. 
 
10. Podmiot, będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów z zakresu pomocy publicznej 
ubiegający się o udział w szkoleniach, w ramach pomocy de minimis jest zobowiązany do 
przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z ww. formularzem o udzielenie 
wsparcia: 

 
a. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 
 

b. informacji, zgodnie z treścią ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 
r. w sprawie zakresu informacji   przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w 
szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz 
wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. 
 

11. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest 
zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o 
udzielenie pomocy: 
 
a)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w 

którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo 



 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 
b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w 

którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 
c) informacji, zgodnie z treścią ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 

r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma 
być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 
12. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie przedstawia podmiotowi udzielającemu 
pomocy informacje dotyczące sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 
sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości; 

 
13. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz organizacje pozarządowe, 
które prowadzą wyłącznie działalność statutową nieodpłatną, przystępujące do rekrutacji na 
szkolenia nie są objęte przepisami z zakresu pomocy publicznej. 
 
14. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną powinny przedłożyć 
informację dotyczącą zakresu i intensywności tej formy działania. Po przedłożeniu 
stosownych informacji pracownicy OWIES indywidualnie ocenią czy podmiot powinien być 
objęty regulacjami w zakresie pomocy publicznej. 
 
15. Organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego 
zobowiązane są do dostarczenia statutu lub uchwały wskazującej obszar prowadzonej 
działalności. 
 
16.  Beneficjenci pomocy publicznej zakwalifikowani do szkoleń otrzymają zaświadczenie o 
udzielonej pomocy de minimis. 
 
17. Za moment zgłoszenia potencjalnego Beneficjenta/ki Ostatecznego przyjmuje sie chwilę, 
w której złożył wymagane wyżej dokumenty. 
 



 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Zapisy prowadzą osobiście pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za 
realizację projektu i nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym 
regulaminem. 
 
19. Przyjmowanie zgłoszeń upływa w dniu wskazanym w informacji o rekrutacji (decyduje 
data stempla pocztowego). Po zamknięciu rekrutacji sporządza się listę rankingową zgodnie 
z następującymi wytycznymi: 

a) możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce celem przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu; 

b) motywacja do uczestnictwa w szkoleniu; 
c) potencjał społeczny i ekonomiczny podmiotu; 
d) współpraca z partnerami; 
e) możliwość zastosowania wiedzy w rozwiązaniach systemowych na rzecz 

Beneficjentów/tek Ostatecznych z województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
20. Na jeden kurs może zostać przyjęta grupa 12 Beneficjentów/Beneficjentek Ostatecznych, 
w uzasadnionych przypadkach grupa ta może ulec zwiększeniu, jeśli nie zakłóca to procesu 
edukacyjnego i pozwalają na to warunki techniczne. 
 
21. Lista osób przyjętych na szkolenie zostanie ogłoszona na stronach internetowych, na 
których zamieszczane są informacje o miejscu i czasie rekrutacji w następnym dniu po dacie 
zakończenia rekrutacji. Najpóźniej wraz z ogłoszeniem listy zostanie podany termin i miejsce 
pierwszego szkolenia. 
 
22. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do 
udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Lista 
rezerwowa służy tylko na potrzeby określonego szkolenia, niemniej jednak potencjalny 
Beneficjent/ka Ostateczny/a w przypadku nie zakwalifikowania go na określone szkolenie 
może wyrazić chęć udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym przez Beneficjenta w 
ramach Projektu i ma zapewnione pierwszeństwo udziału. 
 

23. Procedura przyjęć osób z list rezerwowych opisana w punkcie 22 trwa do czasu 
wyłonienia 12-osobowej grupy Beneficjentów/ek Ostatecznych na szkolenie, zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie. 


