Ogłoszenie o naborze
„Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach
projektu pn.:
„ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
NABÓR CIĄGŁY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,
Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. zaprasza Uczestników projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii
społecznej w subregionie I” do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie
wsparcia pomostowego”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO?
O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się tylko i wyłącznie:
1.

Osoby Prawne, o których mowa w Rozdziale I § 5 ust 28a Regulaminu Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I tj. NGO lub JST. Nabór dotyczy wsparcia finansowego w postaci
dotacji oraz wsparcia pomostowego, przy czym podmiot łącznie może otrzymać dotacje na utworzenie
maksymalnie 5 miejsc pracy. Wsparcie pomostowe może być udzielane przez maksymalnie 7 miesięcy.
Wysokość alokacji na ww. cel przewiduje sfinansowanie utworzenia maksymalnie 20 miejsc pracy.

2.

a) Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, o których mowa w Rozdziale I § 5 ust 13 Regulaminu Świadczenia
Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I. Nabór dotyczy wsparcia
finansowego wyłącznie w postaci wsparcia pomostowego, które może być udzielane przez maksymalnie 9
miesięcy. Otrzymanie wsparcia pomostowego jest uwarunkowane stworzeniem nowego miejsca pracy dla osób
wskazanych w Rozdziale III §2 ust 1 Regulaminu.

2.

b) Nowo utworzone PS, o których mowa w Rozdziale III § 1 ust 1 lit. d) Regulaminu Świadczenia Usług
Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I, które powstały w wyniku udziału
w projekcie. Nabór dotyczy wsparcia finansowego wyłącznie w postaci wsparcia pomostowego, które może być
udzielane przez maksymalnie 9 miesięcy. Otrzymanie wsparcia pomostowego jest uwarunkowane stworzeniem
nowego miejsca pracy dla osób wskazanych w Rozdziale III §2 ust 1 Regulaminu.
Wysokość alokacji na ww. cel przewiduje sfinansowanie utworzenia maksymalnie 3 miejsc pracy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE:
Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wnioski można składać w trybie ciągłym, od dnia ogłoszenia naboru
do momentu wyczerpania alokacji, o której mowa w Rozdziale III §2 ust. 7 Regulaminu Świadczenia Usług
Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I, w terminie do 21 dnia każdego
miesiąca trwania naboru (dzień ten wyznacza trwanie rund). W sytuacji, gdy data ta wypada w sobotę,
niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, nabór zostaje wydłużony do dnia roboczego następującego
po dniu wolnym.
Informacja o wyczerpaniu alokacji zostanie podana na stronie www.wsparcie.es.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE:
Miejsce składania wniosków:
Komisja Oceny Projektów
„ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Pokój 107
Wnioski należy składać osobiście w Biurze Komisji Oceny Projektów, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera.
W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu
wniosku do Biura Komisji Oceny Projektów.
W przypadku osobistego złożenia wniosku Uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia
zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer wniosku.
Uczestnik projektu, który prześle wniosek za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ kurierem otrzyma na podany
we wniosku adres e-mail potwierdzenie jego złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer wniosku
Wnioski złożone po 21 dniu każdego miesiąca będą poddane procesowi oceny w kolejnej rundzie.
Informacje o terminach planowanych posiedzeń Komisji Oceny Projektów będą każdorazowo zamieszczane na
stronach internetowych www.rarr.rzeszow.pl oraz www.wsparcie.es.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI ORAZ PRZYZNANIE
WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami musi
zostać wypełniony elektronicznie w sposób opisany w Regulaminie Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie I (Regulaminie) zamieszczonym na stronach

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/rowes-kompleksowe-wsparcie-sektora-ekonomii-spolecznej-wsubregionie-i oraz www.wsparcie.es.
Wniosek podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 1 należy złożyć w jednym egzemplarzu
w wersji papierowej wraz z załącznikami a w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD Wniosek o przyznanie
jednorazowej dotacji i przyznanie wsparcia pomostowego oraz załączniki. Dokumenty muszą być nagrane
w wersji edytowalnej, np. w programie MS Word, MS Excel (nieskanowane) w kopercie oznaczonej zgodnie
z poniższym wzorem:

WZÓR OPISU KOPERTY
Biuro Komisji Oceny Projektów
ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I
ul. Szopena 51, Pokój 107
35-959 Rzeszów
……………………………………………………………………………………..
Wnioskodawca
(nazwa podmiotu)

…………………………………………………………………………
adres
(siedziby podmiotu)

Uczestnicy projektu planujący utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym muszą
złożyć prawidłowo sporządzony komplet dokumentów wskazany w § 4 ust. 18 Rozdz. III Regulaminu.
Ocena złożonych wniosków dokonywana będzie w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie.
Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Złożenie kompletnego wniosku wraz
z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia
pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Listy rankingowe, rezerwowe oraz listy odrzuconych wniosków zamieszczone będą na stronie
www.wsparcie.es.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania uprawnionych osób w oparciu o dane dostępne w KRS, do wniosku należy dołączyć
odpowiednie dokumenty np. statut i uchwały o powołaniu osób reprezentujących podmiot.
1

Decyzję Realizatora Projektu (RARR S. A.) o udzieleniu bądź nieudzieleniu wsparcia Wnioskodawca
otrzymuje na piśmie w terminie 5 dni od dnia zakończenia oceny, tj. utworzenia listy rankingowej, wraz
z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem oceny.
Wnioskodawca, który nie zgadza się z decyzją KOP dotyczącą nieprzyznania dotacji ma prawo
w terminie 5 dni odwołać się od decyzji zgodnie z Rozdziałem III § 9 Regulaminu oraz zwrócić się
z wnioskiem o ponowną jego weryfikację wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji
i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień.
Wnioskodawcy, którzy znajdą się na liście rankingowej zostaną wezwani przez Realizatora projektu do
podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwie społecznym, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty dotacji, w tym
okres jej wydatkowania, obowiązki kontrolne i zasady trwałości przedsięwzięcia. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 23 do Regulaminu.

KWOTA DOTACJI NA JEDNO MIEJSCE PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
SPOŁECZNYM

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138, 357 i 730)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym
kwartale 2018 r. wyniosło 4 863,74zł.
Maksymalna kwota dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia czyli: 29 182,44 zł.

MIESIĘCZNA KWOTA WSPARCIA POMOSTOWEGO NA JEDNO MIEJSCE
PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Rząd
postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł.

Maksymalna kwota miesięcznego wsparcia pomostowego na jedną osobę wynosi 2 250 zł.

