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Regulamin  

Szkoły Ekonomii Społecznej 

realizowanego w ramach projektu  

„Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej” 

 
 
 

I. Informacje ogólne 

 
1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu „Sprawne i 

aktywne podmioty ekonomii społecznej”, który jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii 

społecznej).  

2. Przedmiotem regulaminu jest sprecyzowanie warunków uczestnictwa w Szkole 

Ekonomii Społecznej: procedur rekrutacji, zasad organizacji szkoleń i konsultacji oraz 

korzyści z udziału w programie i zobowiązań uczestników SzES oraz Organizatora 

projektu.  

3. Realizatorem projektu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z usytuowaniem 

Biura Projektu przy ul. Pomorskiej 8/4. 

4. Celem Szkoły Ekonomii Społecznej jest 

• zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicielek i przedstawicieli 30 

podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej organizacji w ciągu 23 miesięcy, 

5. Szkoła Ekonomii Społecznej realizowana jest w okresie: 

I edycja-  od września 2010 r. do lutego 2011 r. 

II edycja-  od marca do lipca 2011 r.  

6. Zasięg projektu obejmuje obszar Województwa Małopolskiego. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

8. W ramach Szkoły Ekonomii Społecznej zrealizowane zostaną następujące główne 

działania: 

- promocja programu, 

- rekrutacja uczestników, 

- organizacja szkoleń, wizyt studyjnych i konsultacji, 

- ewaluacja programu. 
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II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby będące reprezentantami podmiotów 

ekonomii społecznej -organizacji pozarządowych zainteresowanych rozpoczęciem 

prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji. Jako reprezentant rozumiana 

jest osoba pracująca na rzecz podmiotu (umowa o pracę, cywilnoprawna, zlecenie 

usługi) lub działająca w niej (członek organizacji, członek zarządu, wolontariusz). 

2. Formalnymi kryteriami kwalifikacji są: 

• zgodnie z dokumentacją konkursową jest zamieszkiwanie i/lub nauka/praca na 

terenie województwa małopolskiego lub reprezentowanie podmiotu ekonomii 

społecznej z terenu województwa małopolskiego, 

• zgodnie z założeniami projektu i ograniczeniami związanymi z pomocą publiczną 

reprezentowanie organizacji pozarządowej nie prowadzącej działalności 

gospodarczej.  

3. Szczególnie preferowane będą osoby zarządzające organizacjami lub mające wpływ 

na podejmowanie decyzji w organizacji. 

4. Do programu zakwalifikowane będzie po 1 lub 2 osoby z jednej organizacji zgodnie z 

celami programu ok. 18 kobiet i 12 mężczyzn w dwóch edycjach Szkoły Ekonomii 

Społecznej.  
 
 

III. Procedura rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Rekrutacja uczestników Szkoły Ekonomii Społecznej będzie przebiegać III etapowo. 

 

A: I etap – ocena formalna 

1.1.  Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu formularza 

zgłoszeniowego (wzór dostępny na podstronie internetowej projektu oraz w 

Biurze Projektu) oraz życiorysu zawodowego w dowolnym formacie.  

1.2.   Termin końcowy nadsyłania zgłoszeń określony zostanie do każdej edycji 

odrębnie i ogłoszony na podstronie internetowej projektu. Zgłoszenia, które 

wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja 

otrzymania liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba dostępnych miejsc w projekcie). 

1.3. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście lub pocztą do Biura Projektu, drogą 

elektroniczną, faksem. 

Kryteria oceny formalnej: 

• Przesłanie zgłoszenia w terminie. 

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie życiorysu 

zawodowego. 

• Spełnianie kryteriów formalnych uczestnictwa (zamieszkiwanie/praca w 

województwie małopolskim, organizacja z terenu województwa małopolskiego, 

organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej). 
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B: II etap - ocena merytoryczna wstępna – na podstawie zapisów formularza 

zgłoszeniowego oraz życiorysu zawodowego 

1.1. W skład zespołu oceniającego wejdą: Koordynatorka projektu, Opiekunka 

Merytoryczna Szkoły Ekonomii Społecznej, przedstawiciel Zarządu Fundacji BIS. 

Skład zespołu oceniającego może zostać rozszerzony o dodatkowe osoby.  

Kryteria wstępnej oceny merytorycznej (na podstawie zapisów formularza 

zgłoszeniowego i życiorysu): 

• zainteresowanie rozpoczęciem działalności gospodarczej w organizacji 

pozarządowej (kryterium dostępu), w tym zwłaszcza utworzeniem biznes-

planu organizacji, 

• zasoby organizacji w tym: doświadczenie w realizacji projektów, współpraca 

z innymi podmiotami (potencjał organizacji), 

• dotychczasowe doświadczenia zawodowe potencjalnego 

uczestnika/uczestniczki, 

• oczekiwania kandydata/kandydatki związane z udziałem w Szkole Ekonomii 

Społecznej. 

1.2. Celem oceny komisji rekrutacyjnej jest weryfikacja kryterium dostępu oraz w 

przypadku dużej ilości zgłoszeń wstępna selekcja uczestników w oparciu o 

pozostałe kryteria merytoryczne.  

1.3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane 

o zaproszeniu na spotkanie kwalifikacyjne. 

1.4. W sytuacji, gdy liczba osób zakwalifikowanych do etapu rozmów 

kwalifikacyjnych będzie mniejsza niż liczba dostępnych miejsc, Organizatorzy 

mogą przeprowadzić nabór dodatkowy. 

 

C: III etap – ocena merytoryczna – spotkanie kwalifikacyjne 

1.1. W skład zespołu kwalifikacyjnego wejdą: Koordynator projektu, Opiekun 

Merytoryczny Szkoły Ekonomii Społecznej, przedstawiciel Zarządu Fundacji BIS. 

Skład zespołu kwalifikacyjnego może zostać rozszerzony o dodatkowe osoby.  

1.2. Terminy rozmów zostaną wyznaczone po etapie oceny merytorycznej wstępnej, 

tak, aby zapewnić możliwość udziału wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.               

W sytuacji, gdy kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu, powinien 

poinformować Organizatorów i dążyć do wyznaczenia odpowiedniego dla obu 

stron terminu lub poinformować o rezygnacji z dalszego udziału w rekrutacji. 

Rozmowy będą prowadzone w biurze Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. 

Kryteria oceny merytorycznej-spotkania kwalifikacyjnego: 

• zaangażowanie kandydata w działania organizacji, 

• motywacje do prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację, 

• motywacja kandydata do uruchomienia działalności gospodarczej w organizacji. 

1.3. Koszty dojazdu na rozmowy nie będą zwracane.  

1.4. Każdy kandydat otrzyma informację na temat wyników rozmowy.  

1.5. Podobnie jak na pozostałych etapach rekrutacji, Organizatorzy mogą 

przeprowadzić nabór dodatkowy w sytuacji, gdy liczba osób zakwalifikowanych 

do udziału będzie mniejsza niż liczba dostępnych miejsc. 
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1.6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w programie stworzona będzie 

lista rezerwowa. 

 

IV. Zasady uczestnictwa w Szkole Ekonomii Społecznej 

 

1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do podpisania deklaracji udziału w projekcie 

(kontraktu), który określa korzyści z udziału w programie i zobowiązania uczestnika 

WIES.  

2. Korzyści z uczestnictwa w programie: 

• udział w 10 dniach szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

• udział w 3 dniowej wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej, 

• indywidualna opieka merytoryczna Opiekuna Szkoły Ekonomii Społecznej, w tym 

pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, 

• konsultacje specjalistyczne, 

• materiały szkoleniowe, 

• noclegi (na I szkoleniu dla wszystkich uczestników, na pozostałych tylko dla 

uczestników zamieszkałych poza Krakowem), wyżywienie podczas szkoleń, 

• przejazd zorganizowany lub zwrot kosztów przejazdu na szkolenia,  

• bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia. 

 

3. Zobowiązania uczestnika programu: 

• Uczestnictwo w szkoleniach i wizycie studyjnej (warunkiem ukończenia programu 

udział w min 80% zajęć), 

• przygotowanie, przy wsparciu Opiekuna Szkoły Ekonomii Społecznej i konsultanta, 

pracy zaliczeniowej. 

Wypełnienie powyższych zobowiązań jest warunkiem koniecznym do uzyskania 

zaświadczenia o ukończeniu programu. 

 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach może nastąpić tylko w 

sytuacjach niezależnych od uczestnika projektu, których nie udało się przewidzieć w 

chwili składania dokumentów rekrutacyjnych wynikających z: działania siły wyższej, 

ważnych (losowych) przyczyn osobistych, przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiającej 

dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. Konsekwencją 

nieuzasadnionego wycofania się będzie obowiązek zwrotu części kosztów udziału w 

programie w wysokości 1060 zł (20% wartości kosztu programu na jednego uczestnika). 

 

5. Dodatkowe zobowiązania uczestników związane z przetwarzaniem danych 

osobowych, monitoringiem i ewaluacją określone są szczegółowo przez Regulamin 

Projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej. 
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V. Zasady organizacji wparcia 

 

1. Działania realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu. 

2. Program i szczegółowy harmonogram i szkoleń i spotkań ustalany jest dla każdej 

edycji programu oddzielnie, i przekazywany uczestnikom na etapie rekrutacji do 

projektu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz 

programie szkoleń i spotkań. Uczestnicy projektu będą o powyższych zmianach 

informowani i każdorazowo zostanie im przekazana ta informacja telefonicznie lub 

mailowo.  

 

VI. Postanowienia Końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2010 r. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania 

projektu. 

3. Regulamin dostępny jest Biurze Projektu. 

4. Kwestie nie zawarte w niniejszym Regulaminie określane są przez Regulamin Projektu 

Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

Regulaminami należy do koordynatorki Projektu. 
 

 


