
Wykaz zmian w Regulaminie przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu 

„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
wersja 1.6 

L.p. Miejsce 
wprowadzenia 

zmiany 

Zakres zmiany Uzasadnienie 

1 Podrozdział 3.2.3 W ust. 1, w zdaniu: „Do dalszego udziału w projekcie zaproszone 
zostaną Grupy inicjatywne, które opracowały osiem najwyżej 
ocenionych Formularzy rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2”  
dopisano zwrot „oraz ust. 3”. 

Dodano ust. 2 następującej treści: 

„W przypadku pozytywnie rozstrzygniętego odwołania od oceny 
merytorycznej formularza rekrutacyjnego, liczba grup 
inicjatywnych, zaproszonych do dalszego udziału w projekcie 
może być wyższa niż osiem. Jeżeli w wyniku procedury 
odwoławczej, ocena formularza rekrutacyjnego zostanie 
skorygowana, a uzyskana liczba punktów pozwoli na 
umieszczenie tego formularza na liście rankingowej na miejscu 
wyższym niż najniżej oceniony formularz, któremu nie 
przysługiwała procedura odwoławcza, grupa inicjatywna zostanie 
zaproszona do dalszego udziału w projekcie.” 

Zmieniono numerację kolejnych ustępów, co wynika z 
wprowadzenia nowego zapisu, oznaczonego jako ust. 2. 

Korekta ma na celu doprecyzowanie sposobu określenia grup 
inicjatywnych, zapraszanych do dalszego udziału w projekcie. 
Poprzednia wersja regulaminu nie precyzowała, co należało 
zrobić w sytuacji, gdy w wyniku procedury odwoławczej 
następowała zmiana listy rankingowej. Nie było wskazane, czy 
w takiej sytuacji grupa inicjatywna, której formularz w wyniku 
procedury odwoławczej został przesunięty z 8 na 9 miejsce na 
liście rankingowej, powinna zostać zakwalifikowana do 
projektu, czy też przysługiwała jej procedura odwoławcza. 

Wprowadzona zmiana porządkuje tą kwestię. Do dalszego 
udziału w projekcie zaproszone będą grupy inicjatywne, które 
złożyły 8 najwyżej ocenionych formularzy rekrutacyjnych. 
Oprócz tego, zakwalifikowane do dalszego etapu projektu będą 
też grupy inicjatywne, których formularze w wyniku procedury 
odwoławczej, zostaną ocenione ponownie, a uzyskany przez 
nich wynik punktowy sprawi, że będą umieszczone na liście 
rankingowej powyżej ostatniego zakwalifikowanego 
formularza. 

2 Podrozdział 3.3 
ust. 5 

Ust. 5 uzyskuje brzmienie: 

„Program szkolenia organizowanego w ramach projektu 
obejmuje następujące zagadnienia: 

 zasady tworzenia, rejestracji i funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych – 4 godziny zajęć. 

 prawne i księgowe aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych – 4 godziny zajęć. 

 tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego – 

Zmodyfikowano program szkolenia opisany w regulaminie, w 
celu dostosowania go do realnej liczby godzin, poświęcanej na 
omówienie każdego z zagadnień. 



16 godzin zajęć” 

3 Załącznik nr 3 Zaktualizowano część VII wzoru biznesplanu. Zmiana wprowadzona w celu dostosowania wzoru biznesplanu 
do kryterium premiującego, jakie będzie obowiązywać w 
ramach drugiego naboru biznesplanów na tworzenie nowych 
przedsiębiorstw społecznych. Zmiana polega na usunięciu 
zapisu o kryterium premiujących, które nie będzie 
obowiązywać w ramach najbliższego naboru. Oprócz tego, 
rozbudowany został opis wskazujący, w jaki sposób należy 
opisać spełnienie kryterium premiującego. 

 


