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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYDATKOWANIA 
PAKIETÓW ROZWOJOWYCH DLA PARTNERSTW REALIZUJĄCYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 

§ 1 
 

PODMIOTY UPRAWNIONE I ZAKRES WSPARCIA 
 

1. Ze wsparcia w postaci pakietu rozwojowego dla partnerstw mogą skorzystać 
minimum 2 podmioty należące do grupy docelowej projektu pt.: “Regionalny Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej”, w tym podmioty ekonomii społecznej, samorządy 
i przedsiębiorcy. Wśród korzystających z pakietu winien znaleźć się co najmniej 
1 podmiot ekonomii społecznej lub co najmniej dwa inne podmioty (samorząd lub 
przedsiębiorstwo), które chcą ustanowić partnerstwo i wspólnie realizować 
przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej. 

 
2. Kryterium decydującym o przyznaniu pakietów rozwojowych dla partnerstw  będzie 

realizacja wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej. Powinno ono 
stanowić bezpośrednią odpowiedź na potrzeby i problemy związane z rozwojem lub 
planowanym rozwojem w obszarze ekonomii społecznej.  
 

3. Przeznaczenie pakietu: 
 
Rodzaje kwalifikowanych produktów i usług: 
1) szkolenia i doradztwo,  
2) wizyty studyjne (np. poznanie dobrych praktyk, skorzystanie z doświadczenia 

podmiotów prowadzących podobne działania),  
3) usługi i produkty związane z promocją wspólnego przedsięwzięcia, 
4) inne uzasadnione wydatki wynikające ze zdiagnozowanej potrzeby. 

 
4. W ramach pakietu rozwojowego dla partnerstw nie mogą być ponoszone wydatki 

objęte regułami cross-financingu i środków trwałych oraz Wartości Niematerialnych 
i Prawnych 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: 
 środków trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych o wartości powyżej 

3500,00 zł brutto, 
 sprzętu i wyposażenia. 

 
5. Maksymalna wartość pakietu rozwojowego może wynosić 5 000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych brutto). Środki przyznane Podmiotom Korzystającym w ramach pakietu 
rozwojowego dla partnerstw nie są przekazywane tym podmiotom, ale zostaną 
wydatkowane przez ROWES na zakupy wskazane w zaakceptowanym zgłoszeniu do 
wsparcia.  
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§ 2 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA 
 

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

2. Pakiet może zostać wykorzystany najpóźniej do końca  czerwca 2018 r. 
3. Liczba pakietów jest ograniczona. Pakiety przyznawane są do wyczerpania puli 

pakietów. Decyzję o przyznaniu pakietu rozwojowego dla partnerstw podejmuje 
Kierownik ROWES w porozumieniu z animatorem. Decyzja jest wydawana po 
zapoznaniu się ze zgłoszeniem do wsparcia. W przypadku wątpliwości ROWES może 
poprosić Podmioty Korzystające o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
zgłoszenia. 

4. Bieżące ustalenia dotyczące wydatkowania pakietu rozwojowego odbywają się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź osobiście przez osoby wskazane przez 
podmiot w zgłoszeniu do wsparcia.  

5. Wszystkie płatności w ramach pakietów rozwojowych ponoszone są przez ROWES. 
Ponoszenie wydatków w ramach pakietów rozwojowych odbywa się wyłącznie poprzez 
bezpośrednią płatność ze strony ROWES na rzecz podmiotu dostarczającego 
towary/usługi. Do ustaleń z podmiotem dostarczającym towary/usługi dotyczących 
faktury/rachunku i płatności uprawniony jest pracownik ROWES odpowiedzialny za 
realizację zamówienia.  

6. Wszelkie zamówienia i wydatki są dokonywane przez ROWES zgodnie z zasadą 
racjonalności i efektywności, a treści materiałów wymagają akceptacji ROWES. 

7. Partnerstwo zobowiązane jest do stosowania zasad promocji i informowania o 
współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe 
zasady w tym zakresie Partnerstwu przekaże animator. 

8. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu ze strony Partnerstwa skutkuje brakiem 
możliwości przyznania danym podmiotom pakietu rozwojowego dla partnerstw. 

9. Podmioty Korzystające podczas wykorzystania pakietu rozwojowego dla partnerstw 
zobowiązane są do stosowania wszelkich zasad współpracy określonych w 
„Regulaminie świadczenia usług ROWES” 

10. Partnerstwo zobowiązane jest do przedstawienia do celów sprawozdawczych 
dokumentacji podsumowującej realizacji pakietów rozwojowych dla partnerstw, w tym: 
listy obecności, zdjęcia, materiały promocyjne i inne dokumenty wynikające z realizacji 
pakietu.  
 


