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REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA DLA SPÓŁDZIELNI W RAMACH PROJEKTU 

„MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” 

 

§1 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji oraz zasady uczestnictwa we wsparciu świadczonym 

na rzecz spółdzielni przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w projekcie „MOWES – Małopolski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. 

2. Niniejszy Regulamin jest uszczegółowieniem i stanowi integralną część Regulaminu uczestnictwa 

w projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska 

Zachodnia”, który zawiera ogólne informacje dotyczące całego projektu. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem subregion Małopolska Zachodnia (MZ) tj. powiaty: chrzanowski, 

olkuski, oświęcimski i wadowicki. 

4. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Informację na temat projektu, w tym realizacji wsparcia dla spółdzielni można uzyskać w: 

a. Punktach Coworkingu Społecznego, które mieszczą się w Olkuszu, przy ul. Floriańskiej 2, 

telefon: (32) 307-02-67, e-mail: mowes@opokas.pl, czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9.00 – 13.00 oraz w Chrzanowie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, telefon: 

(32) 623-06-35, e-mail: biuro@armz.pl, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 

– 13.00, 

b. Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy 

w Krakowie, przy ul. Malborskiej 65, 30-646 Kraków, telefon: (12) 655-10-17, 

e-mail: mowes@spoldzielnie.org.pl, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 

16.00. 

c. na stronie internetowej: www.es.malopolska.pl. 

7. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 

9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii 

społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 

 

§2 

Słownik pojęć (definicje) 

1. Projekt – należy przez to rozumieć Projekt „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – Małopolska Zachodnia” realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Fundacja 

Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie - partnerzy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski 

Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek 

Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 

9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii 

społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 

mailto:mowes@opokas.pl
mailto:biuro@armz.pl
mailto:mowes@spoldzielnie.org.pl
http://www.es.malopolska.pl/
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2. Realizator projektu - Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Fundacja Biuro 

Inicjatyw Społecznych, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna 

OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. 

3. Realizator wsparcia – należy przez to rozumieć Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. 

4. Wsparcie – zakres świadczeń udzielonych przez Realizatora wsparcia, które obejmują wsparcie 

kluczowego doradcy biznesowego, opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) 

dopasowanego do potrzeb biznesowych spółdzielni, w tym w szczególności: indywidualne 

doradztwo specjalistyczne związane ze specyficznymi aspektami prowadzonej działalności 

gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych, ustawie rachunkowości, prawie 

pracy, aspektach prawnych/finansowych/księgowych w działalności spółdzielni, szkolenia 

specjalistyczne, których ukończenie umożliwi wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości 

produktów lub usług już przez spółdzielnię świadczonych, usług prawnych, księgowych, 

marketingowych, biznesowych, opracowanie biznesplanów/planów naprawczych/strategii 

rozwoju/planów rozwoju, wsparcie w postaci coachingu, mentoringu, wizyty studyjne skierowane 

do pracowników spółdzielni. 

5. Kandydat – spółdzielnia, która bierze udział w procesie rekrutacji. 

6. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć spółdzielnię, która spełnia kryteria formalne udziału 

w projekcie określone w §3 Regulaminu i pomyślnie przeszła proces rekrutacji oraz podpisała 

umowę o przystąpieniu do udziału w projekcie. 

7. Strona internetowa projektu – należy przez to rozumieć stronę, na której będą umieszczone 

informacje na temat działań realizowanych w ramach projektu na terenie Małopolski Zachodniej 

tj.: www.es.malopolska.pl. 

8. Punkty strategiczne – to punkty przyznawane kandydatowi na etapie oceny formalnej zgodnie 

z informacjami podanymi w Formularzu rekrutacyjnym. 

9. Kluczowy doradca biznesowy - personel projektu spełniający Standardy Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej przyjęte uchwałą nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. 

odpowiedzialny za pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu Indywidualnego Planu Wsparcia. 

 

§3 

Grupa docelowa 

W ramach Projektu wsparciem mogą zostać objęte następujące podmioty i ich pracownicy: 

1. Spółdzielnie pracy, 

2. Spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

3. Spółdzielnie socjalne, 

mające swoją siedzibę lub oddział na terenie następujących powiatów: 

a) chrzanowski, 

b) olkuski, 

c) oświęcimski, 

d) wadowicki. 

 

 

 

 

http://www.es.malopolska.pl/
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§4 

Wyłączenia udziału ze wsparcia 

1. Ze wsparcia w ramach Projektu nie mogą skorzystać: 

a) Osoby (pracownicy spółdzielni), które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

b) Osoby (pracownicy spółdzielni), które poświadczyły nieprawdę w dokumentach rekrutacyjnych, 

oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w ramach Projektu. 

2. Poświadczenie nieprawdy przez osobę fizyczną (pracownika spółdzielni) lub osobę reprezentującą 

podmiot w dokumentach rekrutacyjnych, oświadczeniach lub innych dokumentach składanych 

w ramach Projektu skutkuje wykluczeniem osoby lub podmiotu z dalszego ubiegania się o udział 

w Projekcie, a w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie do wykluczenia z udziału 

w proponowanych formach wsparcia. W przypadku rozpoczęcia udzielania wsparcia w ramach 

Projektu na rzecz podmiotu, którego pracownik lub osoba reprezentująca poświadczyła nieprawdę, 

zostaje on obciążony wszystkimi, wynikającymi z jego udziału w Projekcie, kosztami wraz 

z odsetkami, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

 

§5 

Formy wsparcia 

1. Wsparcie kluczowego doradcy biznesowego, którego zadaniem jest dokonanie szczegółowej analizy 

potrzeb oraz weryfikacja kondycji ekonomicznej i społecznej spółdzielni, na podstawie której 

powstanie Indywidualny Plan Wsparcia (opracowana zostanie ścieżka wsparcia) oraz nadzór nad 

realizacją określonej ścieżki wsparcia. 

2. Doradztwo specjalistyczne indywidualne związane ze specyficznymi aspektami prowadzonej 

działalności gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych, ustawie 

rachunkowości, prawie pracy, aspektach prawnych/finansowych/księgowych w działalności 

spółdzielni świadczone dla 10 spółdzielni (średnio 20 godzin na spółdzielnię). 

3. Szkolenia specjalistyczne dla 20 pracowników z 10 spółdzielni, których ukończenie umożliwi 

wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości produktów lub usług już przez spółdzielnię 

świadczonych. 

4. Usługi prawne, księgowe, marketingowe, biznesowe i inne dla 5 spółdzielni (usługi będą trwać 

średnio 5 miesięcy). 

5. Opracowanie biznesplanów/planów naprawczych/strategii rozwoju/planów rozwoju dla 3 

spółdzielni. 

6. Wsparcie w postaci coachingu, mentoringu dla 10-ciu pracowników spółdzielni (śr. 10 godzin na 

osobę). 

7. Możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych skierowanych do pracowników spółdzielni. 

8. Dodatkowo spółdzielnie uczestniczące w projekcie będą regularnie otrzymywać newsletter 

zawierający najbardziej aktualne informacje ważne dla spółdzielni oraz aktualną ofertę OWES. 

 

§6 

Czas i miejsce realizacji Wsparcia 

1. Szacunkowy czas realizacji wsparcia na rzecz Uczestnika projektu wynosi 10 miesięcy liczonych od 

dnia podpisania umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 4. 

2. Wsparcie będzie świadczone w siedzibie Realizatora wsparcia, miejscu prowadzenia działalności 

przez Uczestnika projektu lub w Punktach Coworkingu Społecznego (mieszczących się w Olkuszu 

przy ulicy Floriańskiej 2 oraz w Chrzanowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5). 
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§7 

Zasady rekrutacji 

1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminem uczestnictwa w projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – Małopolska Zachodnia”. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły do lipca 2018 roku. 

3. Realizator wsparcia dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji. 

4. Realizator wsparcia zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy 

rekrutacyjnych w przypadku, gdy w danym momencie nie będzie możliwości rozpoczęcia wsparcia 

dla spółdzielni (co uzależnione jest od liczby podmiotów, które biorą już udział w Projekcie i są 

w danym momencie objęte wsparciem kluczowego doradcy biznesowego). Informacja 

o zawieszeniu przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych umieszczona zostanie na stronie 

internetowej Projektu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne można składać: 

a. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego 

Spółdzielni Pracy w Krakowie, przy ul. Malborskiej 65, 30-646 Kraków, od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00 – 15.00, 

b. osobiście w Punktach Coworkingu Społecznego, które mieszczą się w Olkuszu, przy 

ul. Floriańskiej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00 oraz w Chrzanowie, 

przy ul. Grunwaldzkiej 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00, 

c. pocztą tradycyjną na adresy Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego 

Spółdzielni Pracy lub Punktów Coworkingu Społecznego, 

d. pocztą elektroniczną na adresy: e-mail: mowes@spoldzielnie.org.pl, e-mail: mowes@opokas.pl, 

e-mail: biuro@armz.pl. 

6. Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania spółdzielni. Dokumenty rekrutacyjne składane w formie elektronicznej winny być 

przesłane w formie zeskanowanej wersji papierowej zawierającej podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania spółdzielni. 

7. Rekrutację Kandydatów prowadzi Komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzi personel 

projektu/pracownicy Realizatora wsparcia. 

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane w oparciu o kryteria formalne, strategiczne 

i merytoryczne, a Kandydaci będą pisemnie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia 

lub uzupełnienia złożonych dokumentów. 

9. Realizator wsparcia dopuszcza możliwość zaproszenia Kandydata na spotkanie w celu uzyskania 

dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny jakościowej. 

10. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans. 

 

§8 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

1) złożenie w czasie trwania rekrutacji kompletu dokumentów rekrutacyjnych, na które składają się: 

a) Formularz rekrutacyjny, który:  

 został złożony na właściwym, kompletnym druku (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego Regulaminu), 

 zawiera wymagane i aktualne załączniki, 

mailto:mowes@spoldzielnie.org.pl
mailto:mowes@opokas.pl
mailto:biuro@armz.pl
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 został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji spółdzielni; 

b) Wymagane załączniki: 

 Statut spółdzielni, 

 Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata (bilans i rachunek zysków i strat); 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący 

załącznik nr 2a do niniejszego Regulaminu lub; 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez 

przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym 

stanowiący załącznik nr 2b do niniejszego Regulaminu; 

 Zaświadczenia o udzielonej w okresie ostatnich trzech lat pomocy de minimis w Polsce; 

c) Inne załączniki fakultatywne; wg wskazań Realizatora wsparcia, które umożliwią ocenę 

złożonego formularza rekrutacyjnego (np. sprawozdania merytoryczne pod przedłożone 

sprawozdania finansowe, inne dokumenty pozwalające ocenić bieżącą sytuację spółdzielni, etc.). 

2) Pozytywna ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych do Projektu w ramach przyjętych 

kryteriów: 

a) Formalnych: 

 zgłoszenie zostało dokonane na Formularzu rekrutacyjnym i zawiera wszystkie wymagane 

załączniki zgodnie z §8 pkt. 1 1) b) niniejszego Regulaminu, 

 Kandydat jest jednym z podmiotów określonych w §3, 

 siedziba/oddział Kandydata znajduje się na obszarze Małopolski Zachodniej (tj. w powiecie 

chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim), 

 Kandydat spełnia warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis; 

b) Strategicznych: 

 siedziba/oddział spółdzielni znajduje się w powiecie olkuskim, 

 spółdzielnia prowadzi działalność w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych 

w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, 

turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz 

w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym 

programie rozwoju ekonomii społecznej; 

c) Merytorycznych: 

 poziom motywacji, 

 wstępna ocena pomysłu na rozwój spółdzielni. 

2. Ocena spełniania kryteriów rekrutacji: 

a) kryterium formalne – spełnia/nie spełnia, 

b) kryterium strategiczne (max 2 pkt.) – 0/1 pkt. za każde kryterium, 

c) kryterium merytoryczne (max 30 pkt.) – wstępna ocena pomysłu na rozwój spółdzielni – max 18 

pkt., poziom motywacji – max 12 pkt., 

3. Ocena dokumentów rekrutacyjnych dokonywana jest zgodnie z Kartą oceny stanowiącą załącznik 

nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowane spółdzielnie, które spełniają kryteria formalne oraz łącznie 

z oceny kryteriów strategicznych i merytorycznych uzyskały co najmniej 20 pkt. a w poszczególnych 

kryteriach merytorycznych uzyskały minimum 50% punktów (tj. wstępna ocena pomysłu na rozwój 

spółdzielni – min. 9 punktów, poziom motywacji – min. 6 punktów). 

5. O wynikach rekrutacji Kandydaci powiadomieni zostaną w formie pisemnej, pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną, na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. 
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6. Z wyłonionym w procesie rekrutacji Kandydatem zostanie podpisana umowa o przystąpieniu do 

udziału w projekcie stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Czas i miejsce podpisania 

umowy będzie uzgadniane z każdą spółdzielnią indywidualnie. 

7. Kandydat, który nie spełnił kryteriów formalnych lub nie otrzymał minimalnej wymaganej liczby 

punktów w ocenie kryteriów strategicznych i merytorycznych, może ponownie złożyć dokumenty 

rekrutacyjne w czasie trwania rekrutacji w Projekcie. Przy ponownym składaniu dokumentów 

rekrutacyjnych Kandydat winien uwzględnić rekomendacje Komisji Rekrutacyjnej. 

8. Dokumenty złożone przez Kandydatów do Projektu nie podlegają zwrotowi. 

 

§9 

Pomoc de minimis 

1. Działania realizowane w Projekcie spełniają przesłanki pomocy publicznej i stanowią pomoc 

publiczną udzielaną w formie pomocy de minimis. 

2. Realizacja wsparcia objętego pomocą publiczną odbywa się na podstawie umów stanowiących 

załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Regulaminu. 

3. Udzielenie pomocy de minimis potwierdzone zostaje zaświadczeniem o pomocy de minimis. 

 

§ 10 

Zobowiązania Uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do : 

a) podpisania umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie oraz umowy na wdrożenie 

Indywidualnego Planu Wsparcia; 

b) wyznaczenie pracowników korzystających ze wsparcia, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922); 

c) aktywnego uczestnictwa w procesie wsparcia, które obejmuje współpracę z kluczowym doradcą 

biznesowym oraz opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dopasowanego 

do potrzeb biznesowych spółdzielni, który może obejmować następujące formy wsparcia: 

indywidualne doradztwo specjalistyczne związane ze specyficznymi aspektami prowadzonej 

działalności gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych, ustawie 

rachunkowości, prawie pracy, aspektach prawnych/finansowych/księgowych w działalności 

spółdzielni, szkolenia specjalistyczne, których ukończenie umożliwi wdrożenie nowego produktu 

lub poprawę jakości produktów lub usług już przez spółdzielnię świadczonych, usług prawnych, 

księgowych, marketingowych, biznesowych, opracowanie biznesplanów/planów 

naprawczych/strategii rozwoju/planów rozwoju, wsparcie w postaci coachingu, mentoringu, 

wizyty studyjne skierowane do pracowników spółdzielni. 

 

§11 

Zobowiązania Realizatora wsparcia 

1. Realizator wsparcia zapewnia: 

a) personel projektu spełniający Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjęte 

uchwałą nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 roku, 

b) wsparcie Kluczowego doradcy biznesowego odpowiedzialnego za pomoc 

w zaprojektowaniu i wdrożeniu Indywidualnego Planu Wsparcia, 
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c) możliwość skorzystania z wybranych form wsparcia wynikających z zapisów 

Indywidualnego Planu Wsparcia. 

 

§12 

Procedura udzielania Wsparcia  

1. Procedura udzielania Wsparcia realizowana jest w dwóch etapach. 

2. Etap pierwszy obejmuje: 

a) diagnozę potrzeb rozwojowych spółdzielni w odniesieniu do wskazanego przez nią pomysłu na 

rozwój, prowadzoną w formie: analizy dokumentów, wywiadów indywidualnych lub grupach 

zogniskowanych, których celem jest zebranie danych i informacji niezbędnych do przygotowania 

Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW), 

b) sporządzenie Indywidualnego Planu Wsparcia. 

3. Etap pierwszy kończy się zatwierdzeniem i przyjęciem do realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia 

przez osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni i podpisaniem umowy na wdrożenie 

Indywidualnego Planu Wsparcia. 

4. Etap drugi obejmuje: 

a) wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia poprzez udział spółdzielni w dobranych dla niej 

formach wsparcia spośród następujących: indywidualne doradztwo specjalistyczne, szkolenia 

specjalistyczne, usług prawnych, księgowych, marketingowych, biznesowych, opracowanie 

biznesplanów/planów naprawczych/strategii rozwoju/planów rozwoju, wsparcie w postaci 

coachingu, mentoringu, wizyty studyjne, 

b) monitoring i kontrolę stopnia wdrożenia działań objętych IPW i ewaluację. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień Regulaminu 

uczestnictwa w projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 

Małopolska Zachodnia”, niniejszego Regulaminu oraz zawartych z Realizatorem projektu umów. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Lidera Projektu i/lub 

Realizatora wsparcia na podstawie Regulaminu konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16. 

3. Realizator wsparcia jest wyłącznie uprawniony do wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

4. Realizator wsparcia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 

 

§14 

Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2a – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Załącznik nr 2b – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez 

przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym 

Załącznik nr 3 – Karta oceny 

Załącznik nr 4 – Umowa o przystąpieniu do udziału w projekcie 

Załącznik nr 5 – Umowa na wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia 

 

Kraków, 17.10.2016   Aktualizacja: 01.02.2017 


