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OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNES PLANÓW 

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

Numer naboru: 4/2020 

 

1. Informacja o typie naboru 

Nabór Biznes Planów dotyczy trybu pełnego, opisanego szczegółowo w pkt 3.2.2. Regulaminu. 

W ramach trybu pełnego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie od 1 do 10 

miejsc pracy.  

Do naboru Biznes Planów, 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 

pkt 3.2.1 oraz 3.3.3 Rozdziału 3 Regulaminu. 

W  ramach  prowadzonego  naboru  ma  zastosowanie  mechanizm  montażu  finansowego,  o 

którym mowa w podrozdziale 2.2. Regulaminu. 

Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca na dzień rozpoczęcia naboru, to wersja 1.1 z dnia 

22.12.2020. 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 Biznes Planów, złożonych przed dniem 

wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

 

2. Kto może składać Biznes Plany? 

W ramach naboru, Biznes Plany mogą składać wyłącznie:  

 Podmioty Ekonomii Społecznej, zainteresowane przekształceniem się  

w Przedsiębiorstwa Społeczne, lub 

 Istniejące Przedsiębiorstwa społeczne. 

Na podstawie podrozdziału 3.3 ust 2 c) Regulaminu, w ramach niniejszego naboru nie jest możliwe 

złożenie Biznes Planu przez Grupę Inicjatywną, zainteresowaną utworzeniem nowego 
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Przedsiębiorstwa Społecznego. Grupy inicjatywne mogą złożyć Biznes Plan w ramach naboru numer 

5/2020. 

Wnioskodawcy muszą spełniać łącznie wszystkie wymogi terytorialne, o których mowa  

w podrozdziale 3.1 ust 2. Definicja Subregionu znajduje się w rozdziale 1, ust 19 Regulaminu 

Definicja Przedsiębiorstwa społecznego została podana w rozdziale 1, ust 17 Regulaminu. 

W skład Wnioskodawcy mogą wchodzić wyłącznie osoby prawne. Definicja Wnioskodawcy mająca 

zastosowanie do przedmiotowego konkursu znajduje się w rozdziale 1, ust. 20, ppkt b) i c) 

Regulaminu.  

Zakres wyłączenia osób i podmiotów z ubiegania się o wsparcie finansowe, został opisany  

w podrozdziale 3.1 ust. 6 Regulaminu. 

 

3. Termin i miejsce składania Biznes Planów 

Biznes Plany należy składać w dwóch egzemplarzach, (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez Wnioskodawców lub dwa jednobrzmiące oryginały), osobiście, drogą pocztową lub 

przesyłką kurierską na adres Organizatora:  

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, 
ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce 

lub:  

w formie elektronicznej, jako skan podpisanego Biznes Planu wraz z wymaganymi załącznikami 

przesłany na adres poczty elektronicznej Organizatora: sir@koowes.pl. 

Biuro organizatora czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.   

Biznes Plany przyjmowane będą od dnia 08 lutego 2021 od godziny 8:00 do 22 lutego 2021 do 

godziny 16:00. Jako datę złożenia Biznes Planu przyjmuje się datę wpływu dokumentów do 

biura/na adres poczty elektronicznej Organizatora.  

Szczegółowe zasady przyjmowania Biznes Planów, opisane są w podrozdziale 3.3 Regulaminu. 

W ramach naboru, Organizator nie przewiduje możliwości prowadzenia prezentacji pomysłów 

biznesowych przed panelem ekspertów, o której mowa w podrozdziale 3.2.2 ust. 2-8 Regulaminu. 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego egzemplarza Biznes Planu w ramach tego 

naboru, co zostało opisane w podrozdziale 3.3 ust. 8-11 Regulaminu. 
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4. Wymagane dokumenty 

Wnioskodawca, zainteresowany naborem, zobowiązany jest do wypełnienia pełnej wersji Biznes 

Planu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępnego na stronie  internetowej 

projektu www.koowes.pl, w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”. 

Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Biznes Planu, 

będzie skutkować jego odrzuceniem. 

Wykaz wymaganych załączników do Biznes Planu, został wymieniony we wzorze Biznes Planu. 

Wszelkie inne załączniki, dołączone do Biznes Planu nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny. 

 

5. Przeznaczenie dotacji 

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie miejsca pracy dla nowego Pracownika 

Przedsiębiorstwa Społecznego w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Przedsiębiorstwie 

Społecznym powstałym z przekształcenia Podmiotu Ekonomii Społecznej. Dotacja będzie 

przeznaczona na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności 

gospodarczej (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty 

prac remontowych i budowlanych).  

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

osoby, należące do jednej z następujących kategorii: 

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; 

e) osoby opuszczające zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

Definicja Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, została opisana w rozdziale 1, ust. 15 

Regulaminu. Kwestie trwałości miejsc pracy, zostały opisane w podrozdziale 2.1, ust. 10-15 

Regulaminu. 
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6. Warunki finansowe w ramach naboru 

Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 21.020,00 złotych. Finansowane 

może być do 100% kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Wnioskodawca nie jest zobowiązany 

do wniesienia wkładu własnego, ale równocześnie może zastosować mechanizm montażu 

finansowego, opisany w punkcie 2.2 Regulaminu, co będzie skutkować przyznaniem dodatkowych 

punktów premiujących. Dotacje będą przekazywane w formie zaliczkowej i rozliczane na podstawie 

stawki jednostkowej, bez konieczności dokumentowania poniesionych wydatków. 

W ramach naboru, łączna wartość dotacji, jakie będzie mogło uzyskać jedno Przedsiębiorstwo 

społeczne, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 210 200,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy 

dwieście złotych 00/100). Równocześnie w przypadku Przedsiębiorstw Społecznych, które uzyskały 

wsparcie na tworzenie miejsc pracy w ramach projektów OWES i nie zakończyły jeszcze okresu 

trwałości miejsc pracy, powyższy limit ulega pomniejszeniu o wartość otrzymanego wsparcia 

dotacyjnego, zgodnie z podrozdziałem 2.1 ust. 7 - 8 Regulaminu. 

Po utworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu Pracownika, Przedsiębiorstwu społecznemu 

przysługiwać będzie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2000,00 

zł./miesiąc/Pracownika przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, oraz do 1400,00 

zł./miesiąc/Pracownika w okresie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego tzn. od 7 do 

12 miesiąca. 

Warunkiem wypłaty przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego jest złożenie przez 

Beneficjenta pomocy, wniosku o wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego, co skutkuje 

wydłużeniem okresu trwałości o kolejne 6 miesięcy od momentu zakończenia pobierania 

przedłużonego wsparcia pomostowego. 

Wsparcie pomostowe będą przekazywane w formie zaliczkowej i rozliczane na podstawie rzeczywiści 

poniesionych wydatków, wyłącznie w kwotach netto (bez możliwości sfinansowania podatku VAT).  

W ramach ogłoszonego naboru, Organizator dysponuje kwotą 621 300,00 zł, z czego: 

• 315 300,00 zł wsparcia w formie dotacji na stworzenie 15 miejsc pracy, 

• 180 000,00 zł (6 miesięcy * 15 osób * 2000 zł) na podstawowe wsparcie pomostowe, 

• 126 000,00 zł (6 miesięcy * 15 osób * 1400 zł) na przedłużone wsparcie pomostowe. 

Organizator ma możliwość zwiększenia wysokości alokacji finansowej zaplanowanej na nabór lub nie 

wykorzystania całości zaplanowanych środków. 
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7. Zasady oceny Biznes Planów 

Zasady oceny Biznes Planów zostały opisane w podrozdziale 3.3 Regulaminu (z wyłączeniem 

podrozdziału 3.3.3). 

 

8. Zastosowane kryteria premiujące 

W ramach naboru, do oceny Biznes Planów zastosowanie będą mieć następujące kryteria 

premiujące: 

 Kryterium premiującym, obowiązującym w naborze jest preferowanie Biznes Planów 

zakładających    tworzenie    miejsc    pracy    w     Przedsiębiorstwach     społecznych w 

kluczowych sferach rozwojowych oraz w kierunkach rozwoju określonych w Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, przyjętych na posiedzeniu Regionalnego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 17 grudnia 2018r. – Biznes Plan otrzyma 

10 dodatkowych punktów. 

Zakres sfer rozwojowych i kierunków rozwoju, jakie są premiowane w ramach naboru, 

określa załącznik do protokołu RKRES z dnia 17.12.2018, dostępny na stronie internetowej 

www.es.umws.pl, zakładka „RKRES / Protokoły RKRES”, lub pod adresem: 

http://bit.ly/RKRES 

 Zastosowanie mechanizmu montażu finansowego, o którym mowa w podrozdziale 

2.2 Regulaminu. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów będzie zastosowanie 

montażu finansowego w zakresie utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w 

Przedsiębiorstwie społecznym. 

Maksymalna wartość wsparcia wypłacanego w ramach projektu w celu utrzymania 

jednego miejsca pracy w Przedsiębiorstwie społecznym to kwota 20.400,00 zł. wsparcia 

pomostowego. Łączna wartość wsparcia, jakie będzie mogło otrzymać Przedsiębiorstwo 

społeczne, będzie uzależniona od liczby zatrudnianych pracowników, spełniających 

definicję Pracownika Przedsiębiorstwa społecznego. 

Zasady punktacji kryterium premiującego: 

http://www.es.umws.pl/
http://bit.ly/RKRES
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- Jeżeli Wnioskodawca zastosuje mechanizm montażu finansowego, ale środki te 

będą stanowić poniżej 20% środków potrzebnych do utrzymania miejsc pracy, 

powstałych w wyniku przyznanego wsparcia – Biznes Plan otrzyma 1 

dodatkowy punkt za każdy 1% zapewnionych w ten sposób środków. 

- Jeżeli Wnioskodawca zastosuje mechanizm montażu finansowego i zapewni  co 

najmniej 20% środków potrzebnych do utrzymania miejsc pracy, powstałych w 

wyniku przyznanego wsparcia – Biznes Plan otrzyma 20 dodatkowych 

punktów. 

Jeżeli Wnioskodawca spełnia kryterium premiujące, powinien wypełnić pole ostatniej 

tabeli w Biznes Planie. Aby przyznane były punkty premiujące należy podać planowane 

źródło montażu finansowego i kwotę pozyskanych w ten sposób środków. 

Powyższy  mechanizm  przyznawania  punktów  oznacza,  że  aby  uzyskać  20  punktów 

premiujących, w Biznes Planie musi zostać zadeklarowane wniesienie wkładu własnego w 

następującej wysokości: 

Liczba tworzonych miejsc 
pracy 

Minimalna wysokość wkładu własnego w formie montażu 
finansowego, wymagana do uzyskania 20 punktów 

premiujących 

1 4.080,00 zł 

2 8.160,00 zł 

3 12.240,00 zł 

4 16.320,00 zł 

5 20.400,00 zł 

6 24.480,00 zł 

7 28.560,00 zł 

8 32.640,00 zł 

9 36.720,00 zł 

10 40.800,00 zł 

 
 

9. Wsparcie dla Wnioskodawców, zainteresowanych naborem 

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

można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 386 66 27, 41 361 04 92 

lub pocztą elektroniczną na adres: sir@koowes.pl. Osoby do kontaktu: Monika Balicka 

(Specjalistka ds. dotacji) m.balicka@sir.com.pl tel. 503 043 458 oraz Katarzyna Kowal 

mailto:sir@koowes.pl
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(Specjalistka ds. dotacji) – k.kowal@sir.com.pl. 

Wszyscy Wnioskodawcy, zainteresowani naborem, mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia 

Kluczowych Doradców Ogólnych KOOWES oraz Doradców Biznesowych KOOWES (po 

uprzednim ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym terminu i miejsca spotkania). Poniżej 

danej kontaktowe. 

 W zakresie tematyki formalno-prawnej – Dorady ogólni: 
 

Imię i nazwisko 

doradcy 

Nazwa 

podmiotu 
Adres biura Telefon E-mail 

Dariusz Kurcman 
Stowarzyszenie 

Integracja i 
Rozwój 

Kielce, 
ul. Warszawska 27/1 

41 361 04 92 d.kurcman@koowes.pl 

Kamil Żuława 
Stowarzyszenie 

Integracja i 
Rozwój 

Kielce, ul. 
Warszawska 27/1 

41 361 04 92 k.zulawa@koowes.pl 

Sylwia Ojczymek 
- Mroczek 

Lokalna Grupa 
Działania 

„Krzemienny 
Krąg” 

Bałtów 55 513 840 622 s.ojczymek@koowes.pl 

Joanna 
Sędziejewska 

Fundacja PEStka 
Kielce, ul. Targowa 

18 
41 341 74 96 j.sedziejewska@koowes.pl 

 

 W zakresie pomocy w opracowaniu Biznes Planów – Doradcy biznesowi: 
 

Imię i nazwisko 

doradcy 

Nazwa podmiotu 

zatrudniającego 

doradcę 

 
Adres biura 

 
Telefon 

 
E-mail 

Katarzyna Łaszcz 

Lokalna Grupa 
Działania 

„Krzemienny 
Krąg” 

Bałtów 55 664 280 082 k.laszcz@koowes.pl 

Konrad Wikarjusz Fundacja PEStka 
Kielce, ul. Targowa 

18 
41 341 74 96 k.wikarjusz@koowes.pl 

Martyna 
Jabłońska 

Fundacja PEStka 
Kielce, ul. Targowa 

18 
41 341 74 96 m.jablonska@koowes.pl 
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