ROZDZIAŁ III REGULAMINU OWES OBSZARU RYBNICKIEGO
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYDATKOWANIA PAKIETÓW
ROZWOJOWYCH NA RZECZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

§ 6. ZASADY REALIZACJI USŁUGI
1. Ze wsparcia w postaci pakietu rozwojowego korzystać mogą podmioty ekonomii społecznej
deklarujące chęć rozpoczęcia działalności ekonomicznej (statutowej odpłatnej i/lub
gospodarczej), w szczególności w celu tworzenia miejsc pracy dla osób określonych w par. 1
pkt 15, które:
a) wywiązują się bez zastrzeżeń z postanowień umowy o świadczenie usług w ramach
OWES;
b) nie znajdują się w stanie likwidacji;
c) w ciągu 3 ostatnich lat nie dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie
z przeznaczeniem lub z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie
lub w nadmiernej wysokości;
d) opracowały wspólnie z doradcą OWES plan rozwoju działalności ekonomicznej
wskazujący cele rozwojowe i kategorie wydatków, na które wydatkowany ma być pakiet
rozwojowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.1 Regulaminu).
2. O przyznaniu pakietów rozwojowych będą decydowały następujące kryteria:
 Ocena realności pomysłu na działalność ekonomiczną – w skali od 1 do 5 punktów;
 Ocena efektywności i racjonalności kosztów zaplanowanych ramach pakietu – w skali
od 1 do 5 punktów;
 Podmiot utworzony dzięki wsparciu doradztwa ogólnego OWES – 1 punkt;
 Podmiot zarejestrowany w okresie do 36 miesięcy przed dniem złożenia formularza
pakietu rozwojowego – 1 punkt;
 Podmiot aktywnie wspierający osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym – 1 punkt;
 Podmiot, który w ramach planu rozwojowego planuje dołączyć do partnerstwa,
przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii
społecznej – 1 punkt.
3. Decyzję o przyznaniu pakietu rozwojowego podejmuje zespół składający się z doradców
i animatorów oraz kierownika OWES. Decyzja jest wydawana po zapoznaniu się z planem
rozwoju działalności ekonomicznej podmiotu oraz propozycją wydatkowania pakietu
rozwojowego. OWES za pośrednictwem wyznaczonego doradcy przekaże podmiotowi
ekonomii społecznej decyzję w przeciągu 14 dni od daty podjęcia. W przypadku wątpliwości
OWES może poprosić o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących planu rozwoju
ekonomicznego i przeznaczenia pakietu rozwojowego. Akceptacja ze strony OWES może
zawierać informację o dodatkowych warunkach wydatkowania środków; warunki te mogą
dotyczyć w szczególności efektywnego i racjonalnego wydawania środków.
4. W przypadku pojawienia się, już po zaakceptowaniu planu rozwoju działalności
ekonomicznej, nowych potrzeb związanych z przeznaczeniem pakietu rozwojowego, podmiot
ekonomii społecznej przekazuje informację na ten temat doradcy OWES. Zmiana
przeznaczenia pakietu rozwojowego jest możliwa dopiero po otrzymaniu zgody OWES.
5. W ramach pakietu rozwojowego nie mogą być ponoszone wydatki objęte regułami crossfinancingu i środków trwałych w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących w dniu
wydatkowania środków. Pakiet rozwojowy może być przeznaczony wyłącznie na wydatki
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służące rozwojowi działalności ekonomicznej podmiotu, zgodnie z opracowanym planem
rozwoju tej działalności, w szczególności na usługi szkoleń i doradztwa specjalistycznego,
usługi i zakupy związane z promocją działalności ekonomicznej, zakup materiałów
(np. książki, publikacje, programy) służących rozwojowi działalności ekonomicznej.
Podmiot ekonomii społecznej jest zobowiązany do przekazywania wyznaczonemu doradcy
OWES wszystkich oryginałów dokumentów – o ile się takie pojawią – związanych
z wydatkowaniem pakietu rozwojowego w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania,
jednakże nie później niż 2 dni przed upływem terminu płatności. Przekazanie dokumentów
może odbywać się za pośrednictwem poczty; w takim wypadku decydująca jest data wpływu
dokumentów do OWES.
Bieżące ustalenia dotyczące wydatkowania pakietu rozwojowego odbywają się
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź osobiście.
Maksymalna wysokość pakietu rozwojowego może wynosić 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).
Środki przyznane podmiotowi ekonomii społecznej w ramach pakietu rozwojowego nie są
przekazywane temu podmiotowi, ale zostają wydatkowane przez OWES na zakupy wskazane
w zaakceptowanym planie rozwoju ekonomicznego oraz propozycji wydatkowania pakietu
rozwojowego.
Ponoszenie wydatków w ramach pakietów rozwojowych odbywa się wyłącznie poprzez
bezpośrednią płatność ze strony Realizatora na rzecz podmiotu dostarczającego
towary/usługi na rzecz podmiotu ekonomii społecznej. Płatność może być dokonana poprzez
przelew bankowy lub gotówką. Do ustaleń z podmiotem dostarczającym towary/usługi
dotyczących faktury/rachunku i płatności uprawniony jest wyznaczony doradca OWES.
Wszelkie ustalenia czynione przez podmiot ekonomii społecznej wymagają akceptacji
doradcy OWES.
Podmiot ekonomii społecznej zobowiązany jest do stosowania zasad promocji i informowania
o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe zasady
w tym zakresie przekaże wyznaczony doradca OWES.
Brak akceptacji Regulaminu ze strony podmiotu ekonomii społecznej skutkuje brakiem
możliwości przyznania pakietu rozwojowego.
Ostateczna interpretacja zasad dotyczących przyznawania oraz wydatkowania pakietów
rozwojowych należy do Realizatora.

