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INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA 

WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO  
 

 

w ramach projektu 

„NAWIGATOR II - PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”  

 

 

 

 
 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 

Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizator Projektu:                        

PODKARPACKI REGIONALNY OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ prowadzony przez  

Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

 

mailto:biuro@prowes.com.pl
http://www.projekt-nawigator.pl/


 

 
 

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej/ Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

ul. Księdza Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl 
tel. 16 642 77 22, 17 715 77 73, e-mail: biuro@prowes.com.pl, www.projekt-nawigator.pl 

St
ro

n
a2

 
 

1. Sposób składania wniosków: 

 

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (tj. dwa 

egzemplarze w formie papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia)) oraz w wersji 

elektronicznej (2 szt.) na płycie CD/DVD lub pendrive (wersja elektroniczna zgodna 

z papierową, tj. Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami). Dokumenty w wersji 

elektronicznej nagrane na CD/DVD lub pendrive, tj. Wniosek i Biznes Plan należy 

złożyć w wersji edytowalnej, np. w programie WORD (nie skanowane), a pozostałe 

załączniki w formie scanu, 

Komplet dokumentów powinien być trwale spięty w skoroszycie z perforacją 

(otworami umożliwiającymi wpięcie skoroszytu do segregatora). 

Podpisany Wniosek wraz z załącznikami (zeskanowany do 1 pliku, ewentualnie 

w oddzielnym pliku można załączyć Rekomendację Doradcy Kluczowego 

Biznesowego do złożenia wniosku), należy przygotować w zamkniętej 

kopercie z następującymi danymi:  

 nazwą Przedsiębiorstwa Społecznego,  

 dokładnymi danymi teleadresowymi Przedsiębiorstwa Społecznego,  

 tytułem: NABÓR NR 1/PS/2023 WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA 

FINANSOWEGO.  

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć 

osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:  

 

Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej  

ul. Farna 18, 37-100 Łańcut  

 

Dokumenty można składać wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-16.00. 

 

Potwierdzenie wpływu dokumentów będzie miało formę pisemną i będzie za-

wierało nadany numer wniosku oraz datę i godzinę wpływu dokumentów. 

 

Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia 

naboru, jak również dokumenty złożone wielokrotnie w ramach jednego naboru nie 

będą podlegały rozpatrzeniu. 

 

2. Wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o wsparcie finan-

sowe wraz z załącznikami:  

 

a) Wniosek oraz załączniki powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim, 

b) Każde pole wniosku i Biznes planu powinno zostać wypełnione. Pozostawienie ja-

kiegokolwiek pola niewypełnionego będzie stanowić błąd formalny podlegający 

jednokrotnemu uzupełnieniu przez Wnioskodawcę. W polach niedotyczących 

Wnioskodawcy zalecane jest stosowanie adnotacji „nie dotyczy” lub „-”, 

c) Oryginały dokumentów powinny być podpisane przez upoważnioną osobę / osoby. 

d) Oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie przez osoby 

wnioskujące o wsparcie finansowe, upoważnione do podpisania Wniosku 
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o przyznanie wsparcia finansowego.  

e) Kopie załączonych dokumentów (np. sprawozdań finansowych, zaświadczeń, itp.) 

powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie pierwszej 

strony napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” z aktualną 

datą oraz własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej. 

 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów jak i zasad oceny formalnej i meryto-

rycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie 

wsparcia finansowego „NAWIGATOR II - PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPO-

ŁECZNEJ” oraz w HARMONOGRAMIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZY-

ZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (ISTNIEJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZ-

NE).  

 

4. Kto może składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego? 

 

Przedsiębiorstwa Społeczne, które w ramach Projektu „NAWIGATOR II - PRO-

GRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” utworzą nowe miejsca pracy zgodnie z ak-

tualną wersją Regulaminu wsparcia finansowego „NAWIGATOR II - PROGRAM ROZ-

WOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” (§5 ust. 1-5) dla osób, o których mowa w §4 Regu-

laminu wsparcia finansowego „NAWIGATOR II - PROGRAM ROZWOJU EKONOMII 

SPOŁECZNEJ”. 

 

Uwagi do wypełnienia wniosku: 

 W tabeli nr V dotyczącej tworzonych miejsc pracy należy wskazać 

informacje dotyczące nowych pracowników (tj. imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, status, itp.) u Wnioskodawców, którzy na dzień złożenia 

Wniosku zrekrutowali kandydatów na nowe miejsca pracy. Powyższe dane 

należy potwierdzić na „Oświadczeniach osób, które zostaną zatrudnione na 

nowo utworzonym stanowisku pracy”, zgodnie z wzorem załącznika nr 13. 

Z kolei Wnioskodawcy, którzy na dzień złożenia Wniosku nie zrekrutowali 

kandydatów na nowe miejsca pracy w rubrykach: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, status, wpisują adnotację „Rekrutacja pracownika PS w toku”. 

Jednocześnie w ramach załącznika nr 13 składają oni „Deklarację 

Wnioskodawcy o zatrudnieniu”. 

Zaświadczenia o spełnieniu statusu kwalifikowalności tj. wykluczenia 

społecznego w zgodzie z paragrafem 4 Regulaminu wsparcia 

finansowego, są składane przez Wnioskodawcę do 5 dni 

kalendarzowych od podpisania umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę z nowym pracownikiem (paragraf 6, ust. 16 

Regulaminu wsparcia finansowego). 

 

5. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia 

finansowego? 

 

a) Biznesplan nowo tworzonego / istniejącego Przedsiębiorstwa 

Społecznego – Załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia finansowego. 

mailto:biuro@prowes.com.pl
http://www.projekt-nawigator.pl/
http://projekt-nawigator.pl/wp-content/uploads/2020/04/REGULAMIN-WSPARCIA-FINANSOWEGO.pdf
http://projekt-nawigator.pl/wp-content/uploads/2020/04/REGULAMIN-WSPARCIA-FINANSOWEGO.pdf
http://projekt-nawigator.pl/regulamin/
http://projekt-nawigator.pl/regulamin/


 

 
 

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej/ Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

ul. Księdza Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl 
tel. 16 642 77 22, 17 715 77 73, e-mail: biuro@prowes.com.pl, www.projekt-nawigator.pl 

St
ro

n
a4

 
 

 

 

 W związku z wspieraniem istniejących Przedsiębiorstw 

Społecznych, które skorzystały z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego / pomostowego w ramach projektu „Nawigator II- 

program rozwoju ekonomii społecznej” zaleca się odniesienie do 

uzyskanego wsparcia w latach 2020 - 2022 w punktach Biznes planu nr 2.5 

Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia i 3.1 Obszar i zakres 

działalności PS oraz odniesienie do posiadanych zasobów w ramach punktu 

nr 2.4 Charakterystyka zasobów. 

 

 Przedsiębiorstwo Społeczne będące płatnikiem podatku VAT 

planuje finansowanie wydatków inwestycyjnych, ujmowanych w 

punkcie XII Biznes planu Wykaz szacowanych wydatków w ramach 

wsparcia finansowego (dotacji) i źródła finansowania, w kwocie netto 

(źródło finansowania: wsparcie finansowe – dotacja). Wartość podatku VAT 

od zakupów inwestycyjnych jest ponoszona ze środków własnych 

Przedsiębiorstwa Społecznego (źródło finansowania: środki własne). 

 

 Przedsiębiorstwo Społeczne nie będące płatnikiem podatku VAT 

planuje wydatki inwestycyjne, ujmowane w punkcie XII Biznes planu 

Wykaz szacowanych wydatków w ramach wsparcia finansowego (dotacji) i 

źródła finansowania, w kwocie brutto (źródło finansowania: wsparcie 

finansowe – dotacja). Źródło finansowania u tych podmiotów w postaci 

środków własnych może wystąpić tylko w sytuacji, gdy całkowite 

szacowane wydatki inwestycyjne objęte Biznes planem, są wyższe niż 

maksymalna wartość wsparcia finansowego (dotacji), o które może ubiegać 

się Wnioskodawca. 

 

 Wszystkie Przedsiębiorstwa Społeczne tj. będące i nie będące 

płatnikiem podatku VAT planują wydatki bieżące, inne niż 

wynagrodzenia pracowników z „narzutami”, ujmowane w tabeli nr XIII 

Wykaz planowanych wydatków wsparcia pomostowego w formie 

finansowej, wyłącznie w kwocie netto. 

 

b) Oświadczenie istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego – Załącznik nr 6 

do Regulaminu wsparcia finansowego. 

 

c) Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis wraz  

z kserokopiami zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 7 do 

Regulaminu wsparcia finansowego. 

 

d) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 

października 2014 r.) – Załącznik nr 8 do Regulaminu wsparcia finansowego. 

 

e) Zatwierdzone sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok 

obrotowy (kopia) – jeśli dotyczy. 
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f) Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek społecznych, 

zdrowotnych i podatku, nie starsze niż 30 dni kalendarzowych przed dniem 

złożenia Wniosku. 

 

g) Rekomendacja Doradcy Kluczowego Biznesowego do złożenia wniosku. 

 

h) Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym 

stanowisku pracy - składają Wnioskodawcy, którzy na dzień złożenia Wniosku 

zrekrutowali kandydatów na nowe miejsca pracy   

lub Deklaracja Wnioskodawcy o zatrudnieniu – składają Wnioskodawcy, 

którzy na dzień złożenia Wniosku nie zrekrutowali kandydatów na nowe miejsca 

pracy   - Załącznik nr 13 do Regulaminu wsparcia finansowego. 

i) Potwierdzenie przeprowadzonej przez OWES kontroli zgodnie z § 13 ust. 3 

Regulaminu wsparcia finansowego zakończonej wynikiem pozytywnym (kopia). 

 

UWGA! Wnioskodawcy, którzy od dnia przystąpienia do udziału w Projekcie 

dokonali zmian w swoich dokumentach rejestrowych przykładowo, tj. adres 

siedziby, kody PKD, itp., są proszeni dodatkowo o dołączenie aktualnego 

dokumentu rejestrowego do składanego wniosku. 

 

6. Ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego: 

 

a) Etap I – ocena formalna dokonywana w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku 

(Załącznik nr 14) przebiega według następujących kryteriów: 

 Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie? 

 Czy wniosek oraz wszystkie załączniki do wniosku zostały sporządzone na 

obowiązujących wzorach? 

 Czy wniosek oraz wszystkie załączniki do wniosku zostały wypełnione w 

prawidłowy sposób tzn. nie zawierają błędów? 

 Czy wniosek oraz wszystkie załączniki do wniosku zostały podpisane przez osobę 

uprawnioną? 

 Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji) / 

wsparcia pomostowego w formie finansowej? 

 Czy siedziba działalności Przedsiębiorstwa Społecznego jest zgodna z zasięgiem 

terytorialnym / lokalizacją projektu Realizatora? 

 Czy okres wydatkowania środków z wsparcia finansowego (dotacji) nie przekracza 

3 m-cy? 

 Czy wnioskowana kwota wsparcia finansowego (dotacji) nie przekracza 

dziesięciokrotności stawki jednostkowej na utworzenie jednego miejsca pracy 

w Przedsiębiorstwie Społecznym (21.020,00 PLN/1 miejsce pracy) uwzględniając 

rozliczenie dotychczas uzyskanego wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie 

miejsc pracy w PS w latach 2020-2023 zgodnie z §5 Regulaminu wsparcia 

finansowego? 

 Czy liczba stawek jednostkowych, o które ubiega się Wnioskodawca jest równa 

liczbie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym? 

 Czy wnioskowana kwota wsparcia pomostowego w formie finansowej nie jest 

większa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na jedno miejsce pracy i nie przekracza 

kwoty 2450,00 zł/m-c? 
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 Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki? 

 Czy załączono: płytę CD/DVD lub pendrive zawierającą Wniosek wraz 

z załącznikami?  

 

Wnioskodawcy mogą otrzymać dodatkowe pkt. premiujące za spełnienie następują-

cego kryterium: 

KRYTERIUM 4: Wnioskodawca wskazał we wniosku wszystkich potencjalnych pracow-

ników nowotworzonego / istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego, którzy spełniają 

status os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i skorzystały z pro-

jektów w ramach PI 9i (Działanie 8.1 i Działanie 8.2 RPOWP 2014-2020), a ich ścieżka 

reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Projektu - dodatkowe 2 pkt. 

 

Spełnienie kryterium nr 4 zostanie zweryfikowane przez Realizatora projektu dwukrot-

nie, tj. podczas oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz pod-

czas składania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na nowo tworzonych miej-

scach pracy w PS na podstawie Oświadczenia osoby, która zostanie zatrudniona na 

nowym stanowisku pracy. W przypadku zmiany pracownika, status osoby kwalifikujące 

się do zatrudnienia musi być zachowany. 

 

b) Etap II – ocena merytoryczna dokonywana w oparciu o Kartę oceny meryto-

rycznej wniosku (Załącznik nr 15) przebiega według następujących kryteriów: 

 

 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY tj. potencjał kadrowy, społeczny, techniczny  

i finansowy oraz przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia społecznego – max. 

20 punktów. 

 SPÓJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO tj. 

uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia w przedstawionej formie, kompletność  

i spójność opisu przedsięwzięcia społecznego, prawdopodobieństwo osiągnięcia 

założonych celów – max. 15 punktów. 

 ANALIZA RYNKOWA I MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 

SPOŁECZNEGO tj. adekwatność przedstawionych założeń do rzeczywistej sytuacji 

na rynku, konkurencyjność produktów i usług wprowadzanych na rynek, 

adekwatność strategii marketingowej, racjonalność oszacowania prognoz 

sprzedaży, efektywność kosztowa i społeczna planowanych działań - max. 25 

punktów. 

 PLAN INWESTYCYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO tj. kompletność  

i zasadność planowanych wydatków w ramach wsparcia finansowego (dotacji), 

zasadność i adekwatność utworzenia nowych miejsc pracy, zasadność przyznania 

wsparcia pomostowego w formie finansowej na maksymalnie 6 m-cy, kompletność  

i poprawność prognoz finansowych, ocena trwałości i szans utrzymania się na 

rynku Przedsiębiorstwa Społecznego - max. 40 punktów. 

 

W wyniku oceny merytorycznej wniosek może uzyskać maksymalnie 100 

punktów. Bezzwrotne wsparcie finansowe (wsparcie finansowe (dotacja), wsparcie 

pomostowe w formie finansowej) jest przyznawane Wnioskodawcom, których Biznes 

Plany uzyskały minimum 60 punktów oraz minimum 60% punktów możliwych 

do uzyskania w każdej z kategorii i ogółem, pod warunkiem posiadania przez 

Realizatora projektu środków finansowych.  
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Komisja Oceny Wniosków może dokonywać korekty oczywistych omyłek 

rachunkowych, wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonych działań 

arytmetycznych.   

 

W ramach oceny formalnej i merytorycznej Wnioskodawca reprezentujący 

istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne może otrzymać maksymalnie 102 pkt. 

Dodatkowe punkty premiujące będą przyznawane tylko tym Wnioskodawcom, którzy 

uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną wniosku. 

 

Wnioskodawcy, któremu nie zostanie przyznane wsparcie finansowe (dotacja) / 

podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej lub uzyskał pomniejszoną 

kwotę dofinansowania ma możliwość złożenia na adres Realizatora projektu, w 

terminie do 5 dni kalendarzowych od daty wysłania informacji o wyniku oceny, 

pisemnego odwołania o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

 

7. Informacje dodatkowe: 

 

 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z aktualnymi załącznikami jest 

dostępny na stronie internetowej projektu www.projekt-nawigator.pl w zakładce 

DOKUMENTY/WSPARCIE FINANSOWE/REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO, na 

stronie internetowej PROWES www.prowes.com.pl w zakładce DOKUMEN-

TY/NAWIGATOR II/REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO. 

 Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 

505 840 434. 

 Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą elektroniczną pod ad-

res: biuro@prowes.com.pl. 

 Definicja Wzrostu liczby miejsc pracy netto w Przedsiębiorstwie Społecz-

nym – wskaźnik weryfikujący liczbę faktycznie utworzonych miejsc pracy w PS i 

badający wzrost zatrudnienia we wspieranym podmiocie. Za wartość bazową nale-

ży przyjąć stan zatrudnienia w podmiocie na dzień złożenia wniosku o przyznanie 

wsparcia finansowego w odniesieniu do stanu zatrudnienia na dzień składania 

oświadczenia o wzroście liczby miejsc pracy netto. Oświadczenie składane jest 

jednokrotnie w przypadku utworzenia każdego nowego miejsca pracy.  

(Wzór niniejszego oświadczenia stanowi Zał.11 Regulaminu wsparcia finansowe-

go). 
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