
 
 

 
 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

dofinansowania uczestnictwa w branżowych  

sieciach współpracy działających na rynku  

komercyjnym, mających siedzibę na terenie kraju,  

w okresie od 6.09.2021 r. do 1.06.2023 r. 

 

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘBIORSTWA  SPOŁECZNEGO  

do dofinansowania uczestnictwa w ………………………………, współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu RPO WM 2014-2020  pn. „Małopolski Ośrodek 

Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III”.  

 

  



 
 

 
 

 

Warunki dofinansowania uczestnictwa 

Dofinansowanie uczestnictwa może być udzielone wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym posiadającym siedzibę i 

prowadzącym działalność na terenie Województwa Małopolskiego wpisanych na listę zweryfikowanych przedsiębiorstw 

społecznych prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, 

zgodnie z Regulaminem uczestnictwa. 

 

Lp. Opis / pytanie Dokument źródłowy 
Skala punktowa / wymogi 

formalne 

K R Y T E R I A  W Y B O R U  

1 

Przedsiębiorstwo posiada  

siedzibę  

i prowadzi działalność na 

terenie Województwa 

Małopolskiego. 

aktualne (tj. zawierające wpisy zgodne z rzeczywistym 

stanem rzeczy): informacja odpowiadająca odpisowi 

aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS albo wydruk 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG)  

TAK NIE 

2 Uzyskana pomoc de minimis. 

Informacja we Wniosku o uczestnictwo oraz Załącznik 2 do 

Regulaminu; pozostała do wykorzystania przez 

przedsiębiorcę pomoc de minimis umożliwia uczestnictwo 

w branżowej sieci współpracy. Kopie zaświadczeń 

uzyskanej pomocy. 

TAK NIE 



 
 

 
 

3 

Uczestnictwo w branżowej 

sieci współpracy przyczyni 

się do wzmocnienia 

potencjału przedsiębiorcy i 

poprawy jego 

funkcjonowania. 

Informacja przedsiębiorcy we Wniosku o uczestnictwo. 

TAK NIE 

4 Wielkość przedsiębiorcy - 

kwalifikacja MŚP1. 

TAK NIE 

                                                           
1
 UWAGA! Wielkość przedsiębiorstwa określona zgodnie z definicją MŚP, zamieszczoną w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  

z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 



 
 

 
 

5 

W przypadku 

przedsiębiorców, którzy 

korzystali już z 

dofinansowania do 

uczestnictwa w branżowej 

sieci współpracy 

oferowanego przez 

Województwo Małopolskie-

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie 

zostało złożone 

sprawozdanie merytoryczne z 

uczestnictwa w branżowej 

sieci współpracy. 

Informacja przedsiębiorcy we Wniosku o uczestnictwo. TAK NIE 

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia przynajmniej jednego z Kryteriów Wyboru,  

NALEŻY ZAKOŃCZYĆ REKRUTACJĘ. 

 

 


