OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW
w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Numer naboru: 1/S1/BP/2017
1. Informacja o typie naboru
Nabór Biznesplanów dotyczy ścieżki 1 wsparcia, zakładającej tworzenie nowych
przedsiębiorstw społecznych.
Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu
przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu
„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do prowadzonego naboru,
nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.1 z dnia
18.02.2017. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej projektu www.koowes.pl,
w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”.
Organizator ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu, o czym będzie niezwłocznie
informował na stronie internetowej projektu. Nowe zapisy Regulaminu będą obowiązywać
po ich ogłoszeniu. Zmiany zapisów Regulaminu nie będą mieć zastosowania do
Biznesplanów, złożonych przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. Kto może składać Biznesplany?
W ramach naboru, Biznesplany mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne, zainteresowane
utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, których Formularz rekrutacyjny został
oceniony pozytywnie w ramach naboru numer 1/S1/FR/2017. Wykaz pozytywnie ocenionych
Formularzy rekrutacyjnych, jest opublikowany na stronie internetowej www.koowes.pl
Skład grupy inicjatywnej składającej Biznesplan musi być spójny ze składem grupy
inicjatywnej, która składała pozytywnie oceniony Formularz rekrutacyjny. Oznacza to, że
wszystkie podmioty / osoby, wchodzące w skład grupy inicjatywnej składającej Formularz
rekrutacyjny, muszą wchodzić w skład grupy inicjatywnej składającej Biznesplan.
Grupa inicjatywna, przed złożeniem Biznesplanu, może wystąpić do Organizatora z
wnioskiem o wyrażenie zgody na rozszerzenie składu Grupy inicjatywnej o nowe osoby lub
podmioty. Wniosek musi zawierać uzasadnienie takiego rozszerzenia, wskazujące na
celowość takiej zmiany. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej, e-mailem na adres:
sir@koowes.pl. Biznesplan może zostać złożony w rozszerzonym składzie Grupy inicjatywnej,
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jeśli Organizator wyrazi na to zgodę. Zgoda ta będzie przekazana za pomocą poczty
elektronicznej.
Definicja przedsiębiorstwa społecznego została podana w rozdziale 1, ust 15 Regulaminu, jak
również jest opublikowana na stronie internetowej projektu w zakładce „Dotacje / Czym jest
przedsiębiorstwo społeczne?”.
3. Termin i miejsce składania Biznesplanów
Biznesplany należy składać w dwóch jednakowych egzemplarzach (dwa oryginały lub
oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) osobiście lub za pośrednictwem
poczty lub kuriera na adres Organizatora: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul.
Warszawska 27/1, 25-518 Kielce. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze w godzinach
od 8:00 do 16:00.
Organizator nie dopuszcza możliwości składania Biznesplanów w wersji elektronicznej,
faksem lub poprzez dostarczenie ich do Biura OWES innego niż siedziba Organizatora.
Biznesplany przyjmowane będą od dnia 20 marca 2017 od godziny 8:00 do 31 marca 2017
do godziny 16:00. Jako datę złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu
dokumentów do biura Organizatora.
Szczegółowe zasady przyjmowania Biznesplanów, opisane są w podrozdziale 3.4 Regulaminu.
4. Wymagane dokumenty
Grupa inicjatywna, zainteresowana naborem, zobowiązana jest do wypełnienia Biznesplanu,
którego wzór został opublikowany na stronie www.koowes.pl w zakładce „Dotacje /
Dokumenty dotacyjne”. W przypadku, jeśli Organizator wyraził zgodę na rozszerzenie składu
Grupy Inicjatywnej, załącznikami do Biznesplanu są karty zgłoszenia osoby fizycznej / osoby
prawnej, analogiczne jak w przypadku załączników do Formularza rekrutacyjnego.
Grupa inicjatywna zobowiązana jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w
ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego
wzoru Biznesplanu, będzie skutkować jego odrzuceniem.
Do Biznesplanu proszę nie załączać żadnych dodatkowych załączników. Dodatkowe załączniki
i dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas oceny Biznesplanu. Wszystkie informacje na
temat planowanego przedsiębiorstwa społecznego, grupa inicjatywna zobowiązana jest
zawrzeć w Biznesplanie.
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5. Przeznaczenie dotacji
Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie miejsca pracy dla nowego
pracownika przedsiębiorstwa społecznego w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym,
utworzonym w wyniku przeprowadzonego naboru. Dotacja będzie przeznaczona na pokrycie
wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio
uzasadnionych przez grupę inicjatywną (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe,
składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Szczegółowe zasady
dotyczące przeznaczenia dotacji, zostały opisane w podrozdziale 3.5 Regulaminu.
Na miejsca pracy, utworzone w wyniku wsparcia dotacyjnego, moa być zatrudnione
wyłącznie osoby, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy,
zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
b) osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy,
zakwalifikowana do I lub II profilu pomocy zgodnie ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która oprócz bezrobocia wpisują się w
definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na
podstawie przesłanki innej niż bezrobocie;
c) osoba, spełniająca wymogi opisane w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym.
Definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, została opisana w rozdziale 1, ust. 10 i
ust. 12 Regulaminu. Kwestie trwałości miejsc pracy, zostały opisane w rozdziale 2, ust. 11-14
Regulaminu.
6. Warunki finansowe w ramach naboru
Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.
Finansowane może być do 100% kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Grupa
inicjatywna nie jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego. Dotacje będą
przekazywane w formie zaliczkowej.
W ramach naboru, łączna wartość dotacji, jakie będzie mogło uzyskać jedno nowoutworzone
przedsiębiorstwo społeczne, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych.
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Po utworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika, nowopowstałemu
przedsiębiorstwu społecznemu przysługiwać będzie finansowe wsparcie pomostowe w
wysokości do 1200 zł / miesiąc / pracownika przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia
działalności, oraz do 800 zł / miesiąc / pracownika przez kolejnych 6 miesięcy.
7. Zasady oceny Biznesplanów
Zasady oceny Biznesplanów zostały opisane w podrozdziale 3.4 Regulaminu.
8. Zastosowane kryteria premiujące
W ramach naboru, zastosowanie będą mieć następujące kryteria premiujące:
a) Zastosowanie mechanizmu montażu finansowego, o którym mowa w podrozdziale
2.2 Regulaminu. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów będzie zastosowanie
montażu finansowego w zakresie stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w
tworzonym przedsiębiorstwie społecznym. Pozyskane w ten sposób środki finansowe,
rozliczane w ramach montażu finansowego, będą musiały stanowić co najmniej 10%
łącznego koszty utworzenia wszystkich miejsc pracy.
Grupa inicjatywna, zainteresowana spełnieniem tego kryterium powinna
jednoznacznie wykazać ten fakt w Biznesplanie, we wszystkich następujących
miejscach:
w części I, sekcja II – pytanie „w tym liczba miejsc pracy planowanych do
utworzenia z wykorzystaniem dotacji z innych źródeł (jeśli dotyczy)” – należy
podać liczbę miejsc pracy, które powstaną z wykorzystaniem dotacji ze źródła
innego niż OWES.
w części III, tabela „Wykształcenie i doświadczenie zawodowe pracowników
przedsiębiorstwa społecznego”, pole „Typ miejsca pracy” – należy wskazać
konkretnych pracowników, dla których miejsca pracy powstaną z
wykorzystaniem dotacji z innego źródła.
w polu „Wsparcie przedsiębiorstwa społecznego ze strony innych podmiotów,
w tym jego założycieli (jeśli dotyczy)” – należy opisać, w z jakiego źródła
zapewnione będzie finansowanie utworzenia miejsc pracy, spełniających
definicję montażu finansowego.
w części VI, tabela „Opis planowanych wydatków finansowanych” – należy
wskazać, które konkretnie wydatki związane ze stworzeniem miejsc pracy nie
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będą finansowane w całości lub częściowo ze środków OWES. W tym celu
należy wykazać różne kwoty w kolumnach „Wartość brutto” i „Udział środków
dotacji OWES”.
Za spełnienie kryterium, przyznane będzie dodatkowe 10 punktów.
b) Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, działającego całkowicie lub częściowo w
kluczowych sferach rozwojowych, wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej lub w kierunkach rozwoju określonych w strategii
rozwoju województwa świętokrzyskiego i/lub tworzące w tych kierunkach rozwoju
nowe miejsca pracy. Kierunki te to:
przemysł metalowo – odlewniczy,
nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
zasobooszczędne budownictwo,
turystyka zdrowotna i prozdrowotna,
technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
branża targowo – kongresowa,
zrównoważony rozwój energetyczny,
promocja edukacji ekologicznej,
selektywne zbieranie odpadów, recykling i inne usługi związane z
utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w zakresie melioracji wodnych
oraz usług leśnych, a także działających w obszarze odnawialnych źródeł
energii,
rolnictwo społeczne,
turystyka społeczna,
budownictwo społeczne,
lokalne projekty kulturalne,
tworzenie miejsc pracy dla absolwentów uczelni wyższych lub dla
pracowników w wieku 45+, spełniających definicję pracownika
przedsiębiorstwa społecznego,
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obszar wsparcia polityki rodzinnej (żłobki, kluby dziecięce i dzienni
opiekunowie, punkty przedszkolne, świetlice i szkoły, wypoczynek letni i
zimowy, opieka nad osobami zależnymi, placówki wsparcia dziennego),
działalność w obszarze „srebrnej gospodarki” – świadczenie usług
społecznych, edukacyjnych, organizacji czasu wolnego, turystyki,
wspierających utrzymanie aktywności społecznej i zawodowej oraz dobrego
stanu zdrowia na rzecz starszych konsumentów,
realizacja usług aktywnej integracji,
wykorzystanie procesu outplacementu i adaptacji zawodowej, w szczególności
dla pracowników w wieku 50+, osób odchodzących z wojska i innych służb
mundurowych i osób odchodzących z rolnictwa.
Grupa inicjatywna, zainteresowana spełnieniem tego kryterium powinna
jednoznacznie wykazać ten fakt w Biznesplanie, w następujących miejscach:
w części I, sekcja III, w pytaniu o kody działalności PKD (jeśli spełnienie
kryterium premiującego da się udokumentować poprzez wskazanie
odpowiedniego kodu PKD).
w części II, w szczególności w tabeli „Pomysł na biznes”. W tej tabeli proszę
umieścić jednoznaczną deklarację, wskazującą na sposób spełnienia kryterium
premiującego.
w części III, w tabeli „Wykształcenie i doświadczenie zawodowe pracowników
przedsiębiorstwa społecznego” – jeśli kryterium jest spełnione poprzez
zatrudnienie osób z odpowiednich kategorii.
Jeżeli przedsiębiorstwo społeczne będzie działać wyłącznie w jednym z kierunków
opisanych powyżej, i wszystkie tworzone miejsca pracy będą należeć do katalogu
wymienionego powyżej, przyznane będzie dodatkowe 10 punktów. Jeśli
przedsiębiorstwo społeczne będzie działać w jednym z kierunków opisanych powyżej,
łącząc to z działalnością realizowaną w innych kierunkach i co najmniej 50%
tworzonych miejsc pracy będzie należeć do katalogu wymienionego powyżej,
przyznane będzie 5 punktów.
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9. Wsparcie dla grup inicjatywnych, zainteresowanych naborem
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu,
można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 386 66 27 lub pocztą
elektroniczną na adres: sir@koowes.pl. Osoby do kontaktu: Monika Nawrocka (Specjalistka
ds. dotacji), Dariusz Kurcman (Kierownik OWES).
Informacja o zakresie wsparcia szkoleniowo – doradczego, przysługującego każdej z Grup
inicjatywnych, została określona w „Umowach o świadczenie usług szkoleniowo –
doradczych”, zawartych z każdą z Grup inicjatywnych.
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