Wykaz zmian w Regulaminie przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu
„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
wersja 3.0
Lp.

Miejsce
wprowadzenia
zmiany
Rozdział 1, pkt
11
Rozdział 1, pkt
12

Zmiana definicji podmiotu ekonomii społecznej

3)

Rozdział 1, pkt
15

Zmiana definicji Przedsiębiorstwa Społecznego – wprowadzono
definicję, zgodną z najnowszą wersją Wytycznych CT9

4)

Rozdział 1, pkt.
21

Wprowadzono nowe pojęcie
Przedsiębiorstwa Społecznego

1)
2)

Zakres zmiany

Opis i uzasadnienie zmiany

Zmiana definicji Pracownika przedsiębiorstwa społecznego –
wprowadzono nową definicję, zgodną z najnowszą wersją
Wytycznych CT9.

–

definicję

istniejącego

Zmiana definicji wynika z jej uporządkowania na poziomie
Wytycznych CT9.
Wprowadzono nową definicję Pracowników przedsiębiorstwa
społecznego,
czyli
osób,
na
których
zatrudnienie
Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać dofinansowanie ze
środków OWES. Nowa definicja wynika nowego zapisu
Wytycznych CT9.
Zmiana wynika z dostosowania zapisów projektu do najnowszej
wersji Wytycznych CT9. Wskazano, że stosowana jest definicja z
Wytycznych z dnia 09.01.2018. W punkcie a) dodano, że PS
może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego,
zmieniono również katalog osób, których integracja społeczna i
zawodowa ma być celem działalności PS. W pkt a), podpunkt ii)
obniżono z 30% na 20% wymagany wskaźnik zatrudnienia osób
wskazanych w definicji PS w przypadku podmiotów
prowadzących działalność w wybranych branżach. W punkcie d)
wskazano, że limit wynagrodzeń dotyczy nie tylko kadry
zarządzającej, ale wszystkich pracowników. W punkcie e)
doprecyzowano, że do liczby osób zatrudnionych nie wliczają się
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które
prowadzą własną działalność gospodarczą. Określono też
minimalne warunki zatrudnienia na podstawie umów
cywilnoprawnych (osoby nie spełniające tych warunków mogą
być zatrudniane, ale nie wlicza się ich do wymaganego poziomu
zatrudnienia).
W dotychczasowej wersji Regulaminu, nie było w ogóle
doprecyzowane, co należy rozumieć jako istniejące
przedsiębiorstwo społeczne. Wynikało to z braku definicji na
poziomie Wytycznych CT9. W nowych Wytycznych kwestia ta

5)

Podrozdział 2.1,
ust. 7

6)

Podrozdział 2.1
ust. 8

7)

Podrozdział 2.1,
ust. 9

8)

Podrozdział 2.1
ust 11 - 16

9)

Podrozdział 2.1
ust 17

została jednoznacznie uregulowana, a definicja ta została
przeniesiona do Regulaminu.
Dodatkowo doprecyzowane zostało, w jaki sposób podmiot
może
potwierdzić
spełnienie
cech
Przedsiębiorstwa
Społecznego.
Usunięto ostatnie zdanie, wskazujące, że finansowe wsparcie Zmiana jest związana z rozszerzeniem wsparcia w ramach
pomostowe przysługuje wyłącznie w ramach Ścieżki I wsparcia Ścieżki II również o finansowe wsparcie pomostowe.
dotacyjnego.
Wprowadzono zapis, wskazujący na możliwość finansowego Zmiana jest związana z rozszerzeniem wsparcia w ramach
wsparcia pomostowego również w ramach Ścieżki II wsparcia Ścieżki II również o finansowe wsparcie pomostowe.
dotacyjnego.
Doprecyzowano, że wsparcie dla PES przekształcających się w PS
finansowe wsparcie pomostowe przyznawane będzie na
warunkach takich samych jak w przypadku istniejących
Przedsiębiorstw Społecznych.
Podniesiono limit wsparcia dotacyjnego – z 30-krotności Zmiana wynika z dostosowania zapisów wniosku do nowych
przeciętnego wynagrodzenia na 60-krotność przeciętnego Wytycznych CT9.
wynagrodzenia.
Zmieniono zasady utrzymania trwałości miejsc pracy Zgodnie z nowymi wytycznymi CT9, trwałość miejsc pracy
utworzonych w wyniku wsparcia finansowego.
objętych wsparciem dotacyjny i/lub finansowym wsparciem
pomostowym liczona jest jako co najmniej 12 miesięcy i
równocześnie 6 miesięcy po zakończeniu finansowego wsparcia
pomostowego. Oznacza to, że jeśli PS otrzyma wsparcie
pomostowe na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy),
zobowiązany będzie do utrzymania miejsca pracy przez okres 12
miesięcy. Jeśli jednak wsparcie pomostowe w formie finansowej
przyznane będzie na okres dłuższy niż 6 miesięcy, miejsce pracy
będzie musiało być utrzymane przez okres 6 miesięcy po
zakończeniu finansowego wsparcia pomostowego.
Zmieniono warunki, pod którymi Organizator dokonuje zwrotu Doprecyzowano warunki, pod jakimi zwracane jest
zabezpieczenia
prawidłowego
wykonania
obowiązków zabezpieczenie wypłaty wsparcia finansowego. Zgodnie z
wynikających z umowy.
obecnym zapisem, zabezpieczenie zwracane jest po kontroli
końcowej dokonywanej przez Organizatora lub po rozliczeniu
wsparcia finansowego oraz po okresie trwałości miejsc pracy.
Usunięto wymóg audytu lub lustracji w 12 miesiącu po
wsparciu PS – wymóg taki nie został wprowadzony w
Wytycznych CT 9, więc jego wprowadzanie do Regulaminu
dotacyjnego nie jest zasadne.

10) Podrozdział 2.1
ust 20

Usunięto odwołanie do numeru załącznika do Regulaminu.

11) Podrozdział 2.1
ust 22

Zmieniono zapisy odnoszące się do obowiązków utrzymania
trwałości Przedsiębiorstwa Społecznego.

12) Podrozdział 2.2,
ust. 5

W akapicie 1 dodano wskazanie, że montaż finansowy dotyczy
wsparcia pomostowego, o którym mowa w podrozdziałach 3.6
oraz 4.4. W akapicie 3 usunięto rozróżnienie na Ścieżkę I i
Ścieżkę II wsparcia
Zapis regulaminu, odnoszący się do wsparcia dodatkowego Zmiana wynika z usunięcia wsparcia dodatkowego z oferty
został usunięty.
OWES – w to miejsce wprowadzone zostało wsparcie
pomostowe.
Usunięto odniesienia do ścieżek wsparcia, w ramach których Ze względu na wprowadzenie wsparcia pomostowego w ramach
przykładowe formy wniesienia wkładu własnego w formie Ścieżki II, rozdzielenie mechanizmów montażu finansowego
montażu finansowego.
według ścieżek wsparcia nie ma już zastosowania.
Z całego ust. 2 usunięto słowa „istniejący” odnoszące się do Zapisy ust 2 odnoszą się do ścieżki wsparcia II, która dotyczy
przedsiębiorstw społecznych.
wsparcia istniejących podmiotów, a nie tylko istniejących
przedsiębiorstw
społecznych.
Zmiana ma na
celu
doprecyzowanie zapisów i jest związana z wprowadzeniem
pojęcia istniejącego przedsiębiorstwa społecznego do
regulamin.
Zwrot „oraz” w 2 linii zamieniono na zwrot „i/lub”. W 1 linii Zmiana ma charakter doprecyzowujący. Zapisy ust 3 mają
zwrot „nowopowstałe / istniejące przedsiębiorstwo społeczne” zastosowanie nie tylko w sytuacji, gdy oba wskazane warunki
zamieniono na „przedsiębiorstwo społeczne”.
(uzyskanie statusu podatnika VAT i prawna możliwość
odzyskania podatku VAT) będą spełnione łącznie, ale również

13) Podrozdział 2.2,
ust. 6
14) Podrozdział 2.2,
ust. 8
15) Podrozdział 2.3,
ust 2

16) Podrozdział 2.3,
ust 3

Wymóg aktualizacji danych, mających wpływ na realizację
projektu obejmuje beneficjenta pomocy przez cały okres
realizacji projektu.
Zmiana wynika z doprecyzowania zapisów Wytycznych CT9. PS,
które uzyskało wsparcie finansowe w ramach projektu musi
utrzymać status PS przez cały okres trwałości miejsc pracy.
oprócz tego w okresie 3 lat po zakończeniu wsparcia
finansowego nie może przekształcić się w podmiot gospodarczy
niespełniający definicji Podmiotu Ekonomii Społecznej (w tym
okresie może natomiast utracić status Przedsiębiorstwa
Społecznego, pod warunkiem, że nadal będzie mieć status PES).
Dodatkowo jeśli w okresie 3 lat od zakończenia wsparcia w
ramach projektu podmiot zostanie zlikwidowany, to majątek
sfinansowany w ramach dotacji musi bić przeznaczony na
wsparcie innego Przedsiębiorstwa Społecznego, chyba że
przepisy prawa powszechnie obowiązującego wprowadzają inne
regulacje w tej kwestii.
Zmiana wynika z rozszerzenia Ścieżki II o wsparcie pomostowe
w formie finansowej, co sprawia, że w ramach tego instrumentu
wsparcia można wykorzystywać również montaż finansowy.

17) Podrozdział
3.4.5, ust 4

18) Podrozdział 3.5.2
ust 3 i 4

19) Podrozdział 3.6
ust 1

Modyfikacja zapisu regulaminu polega na doprecyzowaniu, że w
przypadku wskazania zakresu zmian do biznesplanu zadaniem
Kierownika OWES lub Specjalisty ds. dotacji jest ocena, czy
zmiany te należy wprowadzić do biznesplanu, czy też możliwe
jest
dofinansowanie
biznesplanu
bez
konieczności
wprowadzenia w nim zmian. Nie każda uwaga osoby oceniającej
powinna bowiem być odzwierciedlana w biznesplanie.
Zapisy odnoszące się do konieczności poddania się
audytowi/lustracji w 12 miesiącu po otrzymaniu środków
finansowych zostały usunięte. Nie zostały one bowiem
wprowadzone na poziomie Wytycznych.
Podpunkt c), odnoszący się do 16-godzinnego szkolenia z
funkcjonowania PS dla osób zatrudnionych został usunięty.

wtedy, gdy podmiot miał status płatnika podatku VAT, ale nie
miał możliwości jego odzyskania, natomiast możliwość taką
nabędzie w okresie trwałości miejsc pracy. Poza tym
doprecyzowano, że zapisy te odnoszą się do wszystkich
przedsiębiorstw społecznych.
Zmiana ma charakter porządkowy i usprawniający proces
podpisywania umów. W większości przypadków nie jest bowiem
konieczne wprowadzanie zmian do biznesplanu, w celu
usunięcia zapisów wskazanych przez oceniających jako błędne.

Zmiana ma na celu usunięcie wymogu, który nie ma już
zastosowania w świetle obecnie obowiązujących Wytycznych.

Ze względu na zmianę zasad wsparcia PS, szkolenia z
funkcjonowania PS dla osób zatrudnianych nie będą w ogóle
organizowane. Środki zaplanowane na tą formę wsparcia
zostały przesunięte na finansowanie wsparcia pomostowego w
ramach ścieżki II.
Dla zapewnienia trwałości miejsc pracy oraz w celu ułatwienia
utrzymania stabilności miejsc pracy w PS zasadne jest, aby ze
wsparcia pomostowego można było finansować nie tylko składki
ZUS po stronie pracodawcy, ale także i po stronie pracownika.
Zmiana wynika z modyfikacji definicji Przedsiębiorstwa
Społecznego, która została rozszerzona o podmioty prowadzące
działalność odpłatną pożytku publicznego.
Zmiana analogiczna jak w przypadku podrozdziału 3.4.5, ust. 4.

20) Podrozdział 3.6.1
ust 1

Z podpunktu a) usunięto zapis wskazujący, że w ramach
wsparcia pomostowego możliwe jest finansowanie wyłącznie
składek ZUS po stronie pracodawcy.

21) Podrozdział 4.1,
ust 3a

Dodano odniesienie do działalności odpłatnej pożytku
publicznego w zakresie działalności, jaką Przedsiębiorstwo
społeczne musi prowadzić na terenie subregionu północnego.
Zmieniono zasady wprowadzania zmian w biznesplanie
rekomendowanym do dofinansowania.
Zapis został zmieniony w zakresie wymogu uzyskania i Zmiana jest efektem nowych zapisów Wytycznych, które
utrzymania statusu PS.
doprecyzowały kwestię trwałości miejsc pracy oraz
utrzymywania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.
Doprecyzowano zasady wnioskowania o przekroczenie limitów, Zmiana ma na celu ujednolicenie zasad przekraczania limitów
na jakie można przeznaczyć środki dotacyjne. Doprecyzowano wykorzystania wsparcia dotacyjnego w obu ścieżkach wsparcia.
również, pod jakimi warunkami możliwe jest zwiększenie
środków przeznaczonych na dostosowanie budynków i prace

22) Podrozdział
4.2.5, ust 4
23) Podrozdział 4.3,
ust 2c
24) Podrozdział 4.3,
ust 6

25) Podrozdział
4.3.1, ust 1
26) Podrozdział 4.3,
ust 3 i 4

27) Podrozdział 4.4

28) Załącznik nr 6

29) Załącznik nr 8

remontowo – adaptacyjne.
Zmieniono zapis wskazujący, pod jakimi warunkami podmiot
ekonomii społecznej przekształcający się w PS może mieć
wypłacone wsparcie finansowe.
Zapisy odnoszące się do konieczności poddania się
audytowi/lustracji w 12 miesiącu po otrzymaniu środków
finansowych zostały usunięte. Nie zostały one bowiem
wprowadzone na poziomie Wytycznych.
Całkowicie zmieniono zapisy podrozdziału 4.4. W poprzedniej
wersji regulaminu, podrozdział ten dotyczył wsparcia
dodatkowego – szkoleń zawodowych dla pracowników. W
obecnej wersji regulaminu w podrozdziale 4.4 opisane zostało
wsparcie pomostowe, realizowane w ramach ścieżki II
Zmodyfikowano wzór biznesplanu, stosowany w ramach Ścieżki
II wsparcia dotacyjnego.

Ponieważ kwestia wypłaty środków dotacyjnych została
uregulowana w podrozdziale 4.3, ust 2, wprowadzono
bezpośrednie odwołanie do tego zapisu regulaminu.
Zmiana ma na celu usunięcie wymogu, który nie ma już
zastosowania w świetle obecnie obowiązujących Wytycznych.

Zmiana wynika ze zmiany zakresu wsparcia w ramach projektu.
W miejsce wsparcia szkoleniowego wprowadzone zostało
finansowe wsparcie pomostowe, w ramach którego podmiot
może finansować również szkolenia zawodowe.

Zmiana jest efektem: zmiany definicji PS, rozszerzenia katalogu
osób możliwych do zatrudnienia w ramach podmiotu, jak
również doświadczeń z ocen biznesplanów składanych w
związku z tworzeniem nowych PS.
W karcie oceny merytorycznej, zmieniono podział punktów w Zmniejszono wagę punktową kryteriów „Dotychczasowa
ramach I kategorii oceny „Aktualna sytuacja podmiotu”.
działalność podmiotu, oferowane produkty i usługi” z 6 na 4
punkty oraz „Ocena stabilności podmiotu i jego zdolności
rozwojowych” z 5 na 4 punkty. Zwiększono za to wagę
kryterium „Poprawność analizy mocnych i słabych stron
podmiotu” z 3 na 6 punktów.
Zmiana ma na celu położenie większego nacisku w ocenie nie na
dotychczasową działalność podmiotu (co preferowało podmioty
prowadzące stabilną działalność), a na plany rozwojowe i
umiejętność realnej oceny własnego potencjału i słabych stron
podmiotu. W ten sposób podmioty małe, dotychczas nie
prowadzące intensywnej działalności nie będą wykluczone z
uzyskania wsparcia.

