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OGŁOSZENIE O NABORZE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH 

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

Numer naboru: 3/S2/2019 

 

Data publikacji: 03.04.2019 

 

1. Informacja o typie naboru 

Nabór dotyczy podmiotów zainteresowanych otrzymaniem dotacji zakładającej tworzenie 

nowych miejsc pracy w:  

 istniejących przedsiębiorstwach społecznych, oraz  

 istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w wyniku udzielonego wsparcia 

uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.  

W ramach naboru, zainteresowane podmioty miałyby zaprezentować swoje pomysły 

biznesowe przed panelem ekspertów, którego zadaniem byłaby kolegialna ocena 

przedstawionych pomysłów. W skład tego panelu ekspertów wchodzić będą: doradcy 

biznesowi, doradcy kluczowi OWES mający doświadczenie w ocenie Pomysłów Biznesowych, 

doradcy ROPS oraz zewnętrzni eksperci ds. przedsiębiorczości.  

Do naboru Pomysłów bBiznesowych, nie mają zastosowania zapisy rozdziałów 3 oraz 

podrozdziały 4.1 oraz 4.2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie 

miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”.  

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 3.0 z dnia 

17.08.2018. 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 dokumentów, 

złożonych przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

 

2. Kto może składać Pomysły Biznesowe? 

W ramach naboru, Pomysły Biznesowe mogą prezentować: 
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 istniejące przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, 

 podmioty ekonomii społecznej, zainteresowane przekształceniem się  

w przedsiębiorstwo społeczne. 

W ramach naboru, Pomysły Biznesowe nie mogą składać grupy inicjatywne, 

zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego. Na dzień prezentacji 

Pomysłu Biznesowego, podmiot, którego pomysł dotyczy, musi być zarejestrowany  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Definicja przedsiębiorstwa społecznego została podana w rozdziale 1, ust. 15 Regulaminu,  

a definicja podmiotu ekonomii społecznej w rozdziale 1, ust. 11. 

Zgodnie z tymi definicjami, podmiotem ekonomii społecznej jest: 

a) Przedsiębiorstwo Społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

i. CIS i KIS; 

ii. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.); 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 

pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 

50%; 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielni 

inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. - 

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

Przedsiębiorstwem społecznym jest podmiot, spełniający łącznie następujące warunki: 

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, 

prowadzącym: 

a. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub 
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b. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2004 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub 

c. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59, z późn. zm.), lub  

d. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 12 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.),  

której celem jest: 

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona 

poziomem zatrudnienia tych osób: 

(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub 

 osób bezrobotnych lub  

 absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia  

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub 

 osób ubogich pracujących, lub 

 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii, lub 

 osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;  

                                                           
1
 Art. 170 ustawy mówi o prowadzeniu szkoły, placówki, zespołu lub innej placówki wychowania 

przedszkolnego. Definicje tych pojęć znajdują się w art.. 4 ustawy Prawo oświatowe. 
2
 Art. 1 ust. 1 ustawy mówi, że jest to działalność polegająca na „tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 

kultury”. 
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ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej3, usług 

opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach 

wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej  

osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na 

poziomie  co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią 

inaczej); 

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 

reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego 

prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że  struktura zarządzania 

przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na 

współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 

partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym 

dokumencie założycielskim; 

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone 

limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby  

w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych 

                                                           
3
 Poprzez pojęcie usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należy rozumieć usługi:  

 opiekuńcze,  

 w rodzinnym domu pomocy,  

 w ośrodkach wsparcia,  

 w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30,  

 usługi asystenckie,  

 rodzinna piecza zastępcza,  

 usługi w postaci mieszkań chronionych i w postaci mieszkań wspomaganych o liczbie miejsc nie 
większej niż 12. 
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na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie 

przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a. 

 

3. Termin i miejsce naboru 

Nabór rozpoczyna się 3.04.2019r. i polega na wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa  

w prezentacji, na adres mailowy k.kowal@sir.com.pl. Panel ekspercki odbędzie się 

18.04.2019r. (czwartek) w siedzibie Organizatora: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,  

ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce oraz będzie odbywać się we wcześniej ustalonym przez 

Organizatora godzinowym harmonogramie. Przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów 

zainteresowanych prezentacją pomysłu biznesowego zakończy się 17.04.2019r. o godzinie 

10:00. Zachęcamy do wcześniejszej deklaracji uczestnictwa, ze względu na formę 

godzinowych prezentacji. Późniejsze zgłoszenie, będzie oznaczało brak możliwości wyboru 

preferencji godzinowych. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu:  

41 361 04 92 wew. 20. 

 

4. Przeznaczenie dotacji 

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie nowego miejsca pracy  

w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej 

przekształcającym się w przedsiębiorstwo społeczne. Dotacja będzie przeznaczona na 

pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności i odpowiednio 

uzasadnionych przez wnioskodawcę (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 4.3 Regulaminu. 

Na miejsca pracy, utworzone w wyniku wsparcia dotacyjnego, mogą być zatrudnione 

wyłącznie osoby, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób 
niepełnoletnich; 

b) osoba długotrwale bezrobotna; 

c) osoba uboga pracująca; 

d) osoba opuszczająca młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii; 

mailto:k.kowal@sir.com.pl
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e) osoba opuszczająca zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

Pracownik przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniany na miejscu pracy utworzonym  

w wyniku przyznanego wsparcia finansowego, musi być zatrudniony na podstawie umowy  

o pracę. W przypadku, jeśli dofinansowanie otrzyma spółdzielnia socjalna, pracownik może 

być zatrudniony na spółdzielczą umowę o pracę. Minimalny wymiar etatu to 1/2. 

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. 

 

5. 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. Wnioskodawca 

nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Dotacje będą przekazywane w formie 

zaliczkowej. 

Dotacja w pełnej wysokości 20 tysięcy złotych przysługuje wyłącznie w przypadku 

zatrudnienia pracownika przedsiębiorstwa społecznego na pełny etat. W przypadku 

zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy, maksymalna wartość dotacji będzie 

przeliczana proporcjonalnie do wielkości etatu. 

W ramach naboru, jedno przedsiębiorstwo społeczne, będzie mogło uzyskać dofinansowanie 

na nie więcej niż 2-3 miejsca pracy. 

Po utworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika, przedsiębiorstwu 

społecznemu przysługiwać będzie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1200 zł / 

miesiąc / pracownika w okresie do 31.08.2019r. W przypadku, jeśli przedsiębiorstwo 

społeczne zatrudni pracownika przedsiębiorstwa społecznego na pełny etat, przyznane 

będzie finansowe wsparcie pomostowe w pełnej wysokości, wskazanej powyżej. W 

przypadku przedsiębiorstw społecznych, które zaplanują zatrudnienie pracownika 

przedsiębiorstwa społecznego w wymiarze czasu pracy mniejszym niż pełny etat, Organizator 

ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wysokości przyznanego wsparcia pomostowego. 

Kwestia ta będzie uzależniona od możliwości finansowych Organizatora.  
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6. Zasady oceny Pomysłów Biznesowych 

Prezentacja Pomysłów Biznesowych, będzie miała charakter dwuetapowy – najpierw 

zainteresowany PES/PS będzie prezentował swój Pomysł Biznesowy (krótka, 20-minutowa 

prezentacja), a następnie przeprowadzona zostanie sesja pytań (trwająca do godziny). 

Pytania zadawać będą eksperci oceniający prezentowany pomysł i wchodzący w skład panelu 

ekspertów. Celem tej sesji będzie doprecyzowanie pomysłu na rozwój Przedsiębiorstwa 

Społecznego, identyfikacja jego mocnych i słabych stron oraz ocena realności biznesowej. 

Po przeprowadzeniu prezentacji wszystkich pomysłów, eksperci w drodze głosowania będą 

wybierali najlepsze Pomysły Biznesowe, które otrzymają dofinansowanie. Warunkiem 

uruchomienia wsparcia będzie złożenie przez podmiot wniosku o wypłatę środków, 

zawierającego planowany katalog wydatków do sfinansowania w ramach dotacji, oraz krótki 

opis planowanej działalności, Wniosek taki będzie składany jedynie przez PES/PS, których 

pomysły będą zaakceptowane i rekomendowane do dofinansowania przez Panel ekspertów. 

 

7. Wsparcie dla wnioskodawców, zainteresowanych naborem 

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, 

można kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację naboru pod adresem mailowym: 

k.kowal@sir.com.pl. Osoba do kontaktu; Katarzyna Kowal (Specjalista ds. dotacji). 

Wnioskodawców, zainteresowanych ogłoszonym naborem, zachęcamy do kontaktu  

z Kluczowym Doradcą Ogólnym zatrudnionym przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej. Według stanu nad dzień ogłoszenia naboru pomysłów 

biznesowych, jako Kluczowi Doradcy Ogólni zatrudnieni są: 

Imię i 

nazwisko 

doradcy 

Nazwa podmiotu Adres biura Telefon E-mail 

Kamil 

Żuława 

Stowarzyszenie 

Integracja i Rozwój 

Kielce, ul. 

Warszawska 

27/1 

41 386 66 

27 wew. 

21 

k.zulawa@koowes.pl 

Dariusz 

Kurcman 

Stowarzyszenie 

Integracja i Rozwój 

Kielce, ul. 

Warszawska 

27/1 

41 386 66 

27 wew. 

22 

d.kurcman@koowes.pl 

mailto:k.kowal@sir.com.pl
mailto:k.zulawa@koowes.pl
mailto:d.kurcman@koowes.pl


 
 

  

 

    
27-423 Bałtów 55 
tel.: 41 250 72 50 

krzemiennykrag@koowes.pl 

25-518 Kielce, ul. Warszawska 27/1 
tel.: 41 386 66 27, 361 04 92 

sir@koowes.pl 

25-520 Kielce, ul Targowa 18,  
IX piętro, pokoje 926-928 

tel.: 41 343 32 70 
pestka@koowes.pl 

04-386 Warszawa, ul. Paca 40 
tel.: 22 121 59 10 

cal@koowes.pl 

www.koowes.pl 
 

Martyna 

Jabłońska 

Fundacja PEStka Kielce, ul. 

Targowa 18, 

pokój 926 

41 343 32 

70 wew. 

23 

m.jablonska@koowes.pl 

Marcin 

Marzec 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Krzemienny Krąg” 

Bałtów 55 41 250 72 

50 

m.marzec@koowes.pl 

 

Kluczowy Doradca Ogólny może zapewnić wnioskodawcy podstawowe wsparcie 

doradcze oraz pomóc w analizie zapisów Regulaminu. Zadaniem Kluczowego Doradcy 

Ogólnego jest również weryfikacja statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. Możliwe jest też 

zorganizowanie konsultacji doradczych z Doradcą Biznesowym. 

Wsparcie doradcze jest bezpłatne, natomiast ze względu na swoją tematykę, może 

zostać zakwalifikowane jako pomoc de minimis. 
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