FORMULARZ REKRUTACYJNY OSOBY PRAWNEJ - PS (GD4)
W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE BIELSKIM

Nr Projektu
Nazwa Programu
Operacyjnego

Metryka Projektu
Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
w Subregionie Bielskim
 Fundacja Biznes i Prawo (lider)
 Stowarzyszenie Europartner AKIE
 Powiat Bielski
RPPD.07.03.00-IZ.00-20-0001/17
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nazwa
i nr Działania

Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego

Priorytet
inwestycyjny

9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej
i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Tytuł Projektu
Realizator
Projektu

Wypełnia Pracownik OWES
Data przyjęcia
Formularza
Czytelny podpis osoby
przyjmującej Formularz

WNIOSKOWANE WSPARCIE W PROJEKCIE
(ścieżka wsparcia nr 4)

□

Indywidualne doradztwo biznesowe

Doradztwo specjalistyczne biznesowe z zakresu:

□ prawa
□ zarządzania kap. osobowym
□ finansów

□ księgowości
□ marketingu

DANE PODMIOTU
Pełna nazwa podmiotu

Adres siedziby

Forma prawna

Data wpisu do KRS lub innego rejestru (dz-m-r)

Czy podmiot prowadzi
działalność odpłatną
pożytku publicznego?
Czy podmiot prowadzi
działalność
gospodarczą?

TAK
NIE
Nie dotyczy
TAK
NIE

Stowarzyszenie
Fundacja
Spółdzielnia socjalna
Spółka non profit
Inna……………………………………………………………………………………
Czy Podmiot jest PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM
– zgodnie z definicją PS podaną na końcu w Słowniczku terminów?
TAK
NIE
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Numer KRS lub innego Rejestru

Strona

NIP

DANE KONTAKTOWE
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Kod pocztowy, poczta

obszary słabo zaludnione
tereny pośrednie
tereny gęsto zaludnione

Obszar wg stopnia urbanizacji
(wypełnia Pracownik OWES)
Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania podmiotu (zgodnie z KRS)

Umowa o pracę
Liczba pracowników zatrudnionych
w Podmiocie na dzień składania formularza

Spółdzielcza umowa o pracę
Umowa cywilnoprawna
Umowa wolontariacka

W roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających
go latach kalendarzowych podmiot
korzystał z pomocy de minimis

TAK
NIE

Jeśli zaznaczono TAK,
wartość otrzymanej dotychczas pomocy
de minimis w ostatnich 3 latach
wyniosła
…………………………………………….euro.

OSOBA WYDELEGOWANA PRZEZ PODMIOT DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp.

Imię i nazwisko

Sposób kontaktu

1.

Załączniki do Formularza Rekrutacyjnego:

Strona

2

1) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
2) Indywidualna Diagnoza Potrzeb (IDP)
3) Słowniczek terminów

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

reprezentujący/a Podmiot …………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa podmiotu)

deklaruję gotowość ww. Podmiotu do udziału w Projekcie pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w
Subregionie Bielskim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3
Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego,
Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do
zatrudnienia, przez Partnerstwo podmiotów: Fundacja Biznes i Prawo (lider), Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Powiat Bielski.
Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym
oświadczam, że:
1. Wszystkie informacje podane w Formularzu Rekrutacyjnym są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym. Podmiot spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.
2. W przypadku zakwalifikowania Podmiotu do korzystania ze wsparcia, zobowiązuję się do aktualizacji
danych oraz dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.
3. Podmiot posiada siedzibę na terenie Subregionu Bielskiego Województwa Podlaskiego (powiaty: bielski,
hajnowski, siemiatycki) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za działania Podmiotu, który
reprezentuję i który ubiega się o wsparcie.
5. Zapoznałem/am się z Regulaminem Świadczenia Usług OWES w Subregionie Bielskim i akceptuję jego
treść bez zastrzeżeń.

Pieczątka i czytelny podpis/podpisy
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Podmiotu

Strona

Miejscowość, data
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6. Na Podmiocie, który reprezentuję nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem.

INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB – IDP

Strona
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WYPEŁNIA KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY.
Proszę opisać potrzeby PS, ze wskazaniem kondycji gospodarczej podmiotu i możliwości budowania jego
konkurencyjności.

Przedsiębiorstwo
społeczne (PS)

Działalność odpłatna
pożytku publicznego

Strona

Podmiot ekonomii
społecznej (PES)

Jeden z niżej wymienionych:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
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. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym
interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o
Ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
- spółki non-profit, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność
gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 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 bezrobotnych lub
• osób z niepełnosprawnościami, lub
• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
(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;
ii. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o
których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
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 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 co najmniej trzy osoby,
przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1. działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze
pożytku publicznego określonej w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które pobiera
opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów – przy czym opłaty pobierane od beneficjentów (uczestników) nie mogą być
wyższe od tych jakie wynikają z kosztów (bezpośrednich i pośrednich) tej działalności (nie ma marży);
2. sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.), lub
b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211 oraz z 2015
r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
3. sprzedaż przedmiotów darowizny.
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Słowniczek terminów

