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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYDATKOWANIA  
PAKIETÓW ROZWOJOWYCH NA RZECZ PES 

 
§ 1 

PODMIOTY UPRAWNIONE I ZAKRES WSPARCIA 
 
1. Ze wsparcia w postaci pakietu rozwojowego mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej 

planujące rozwój lub rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub 
działalności gospodarczej, w tym stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne 
i spółki non-profit (zwane dalej Podmiotami Korzystającymi). 

2. Kryterium decydującym o przyznaniu pakietów rozwojowych będzie realne zwiększenie 
potencjału podmiotu do prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem działań i narzędzi sfinansowanych w ramach 
pakietu. Powinny one stanowić bezpośrednią odpowiedź na potrzeby i problemy związane 
z rozwojem działalności ekonomicznej w danym PES. 

3. Z pakietu nie mogą skorzystać podmioty, które otrzymały od ROWES dotacje na utworzenie 
miejsc pracy. 

4. Przeznaczenie pakietu: 
1) Rodzaje kwalifikowanych produktów i usług: 

a) szkolenia, doradztwo; 
b) wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk innych podmiotów; 
c) usługi i produkty związane z marketingiem działalności ekonomicznej, w tym wydruk 

materiałów reklamowych i tworzenie stron www; 
d) zakup materiałów służących rozwojowi działalności ekonomicznej, w tym książek, 

materiałów edukacyjnych. 
Wszystkie ww. produkty i usługi powinny wynikać bezpośrednio z potrzeb  
i problemów związanych z rozwojem działalności ekonomicznej w danym PES. 

2) W ramach pakietu rozwojowego nie mogą być ponoszone wydatki objęte regułami cross-
financingu 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. 
W związku z powyższym nie będzie możliwe sfinansowanie w ramach pakietu: 
a) zakupu środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł brutto, 
b) zakupu sprzętu, wyposażenia, oprogramowania. 

3) Maksymalna wartość pakietu rozwojowego może wynosić 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset 
złotych brutto). Środki przyznane Podmiotowi Korzystającemu w ramach pakietu 
rozwojowego nie są przekazywane temu podmiotowi, ale zostają wydatkowane przez 
ROWES na wydatki wskazane w zaakceptowanej ścieżce rozwojowej. 
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§ 2 
ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA 

 
1. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem 

wykorzystania pakietu. 
2. Termin realizacji pakietu może ulegać zmianie i jest uzależniony od rodzaju wybranych 

produktów i usług oraz posiadania środków finansowych przez ROWES. 
3. Pakiet może zostać wykorzystany najpóźniej do końca kwietnia 2018 roku. 
4. Liczba pakietów jest ograniczona. 
5. Decyzję o przyznaniu pakietu rozwojowego podejmuje Kierownik ROWES  

w porozumieniu z doradcą. Decyzja jest wydawana po zapoznaniu się ze ścieżką rozwojową 
opracowaną przez Korzystającego wspólnie z doradcą ROWES zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego regulaminu. W przypadku wątpliwości ROWES może poprosić Podmiot Korzystający 
o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących ścieżki.  

6. Bieżące ustalenia dotyczące wydatkowania pakietu rozwojowego odbywają się  
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź osobiście przez osoby wskazane przez podmiot 
w ścieżce rozwojowej. 

7. Ponoszenie wydatków w ramach pakietów rozwojowych odbywa się wyłącznie poprzez 
bezpośrednią płatność ze strony ROWES na rzecz podmiotu dostarczającego towary/usługi. 

8. Przekazanie towarów/usług nabytych w ramach pakietu rozwojowego Podmiotowi 
Korzystającemu odbywa się na podstawie protokołu przekazania, zgodnego z załącznikiem nr 2 
do niniejszego Regulaminu. 

9. Podmiot Korzystający po wykorzystaniu pakietu rozwojowego, zobowiązany jest do 
sporządzenia razem z doradcą ROWES sprawozdania z realizacji ścieżki rozwojowej zgodnego 
z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

10. Podmiot Korzystający zobowiązany jest do stosowania zasad promocji  
i informowania o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Szczegółowe zasady w tym zakresie Podmiotowi Korzystającemu przekaże doradca ROWES. 

11. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu ze strony Podmiotu Korzystającego skutkuje brakiem 
możliwości przyznania danemu podmiotowi pakietu rozwojowego. 

12. Podmiot Korzystający podczas wykorzystania pakietu rozwojowego zobowiązany jest do 
stosowania wszelkich zasad współpracy określonych w Regulaminie świadczenia usług ROWES. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Kierownik ROWES. 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – E.2 Ścieżka rozwojowa 
- Załącznik nr 2 – E.3 Protokół przekazania 
- Załącznik nr 3 – E.4 Sprawozdanie z realizacji ścieżki rozwojowej 


