REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ1
W RAMACH PROJEKTU „WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ” 2018-2021

§1
PROCEDURA OCENY SKRÓCONYCH OPISÓW PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. Oceny Skróconych Opisów Planowanego Przedsięwzięcia (SOPP) dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład
której wchodzą pracownicy WCES.
2. Przedstawiciele grupy inicjatywnej/przedsiębiorstwa społecznego biorą udział w posiedzeniu Komisji
Rekrutacyjnej, prezentując planowane przedsięwzięcie. W związku z ograniczeniami związanymi
z pandemią COVID-19 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej może mieć formę zdalną (on-line).
3. Złożone SOPP podlegają ocenie zgodnie z Kartą Oceny:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MAKSYMALNA
LICZBA PKT.
Pomysł na działalność gospodarczą w kontekście trwałości PS
15
Potencjał techniczny i organizacyjny w kontekście trwałości PS
10
Potencjał kadrowy w kontekście trwałości PS
10
Współpraca w środowisku lokalnym (z jst, ngo, lokalnymi firmami)
5
Ocena wartości społecznej przedsięwzięcia
5
PS jest tworzone w kluczowej sferze rozwojowej
5
Planowane osoby do zatrudnienia w PS:
Za każdą
osobę z grup
1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wymienionych
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako obok - 2 pkt,
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w jednak nie
Wytycznych w obszarze włączenia (współwystępowanie różnych przesłanek);
więcej niż 10
pkt w tym
2) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
kryterium
KRYTERIUM

3) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją
Chorób i Problemów Zdrowotnych);
4) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Łącznie

1

60

Z uwagi na fakt, że nabór ogłoszony 30.12.2021 roku zostaje opublikowany przed zaakceptowaniem zmian do wniosku
o dofinansowanie projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” WCES zastrzega sobie prawo do unieważnienia
naboru na każdym jego etapie.

4. Oceniający zobowiązani są do podania uzasadnienia dla dokonanej oceny. Zakres uzasadnienia oceny
SOPP obejmuje wyjaśnienie każdej oceny cząstkowej, tj. odnoszącej się do poszczególnych kryteriów oraz
podsumowanie ocenianego Opisu.
5. Oceny jednego SOPP dokonuje dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej.

§2
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostać mogą jedynie grupy inicjatywne/przedsiębiorstwa
społeczne, które łącznie uzyskały minimum 30 pkt. w ocenie Komisji Rekrutacyjnej.
2. Realizator ma obowiązek powiadomienia drogą mailową grup inicjatywnych/przedsiębiorstw społecznych
ubiegających się o udział w ścieżce dotacyjnej o wynikach dokonanej oceny. Ocena wraz z uzasadnieniem
zostanie przesłana drogą mailową na prośbę grupy inicjatywnej/przedsiębiorstwa społecznego.

§3
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Grupy inicjatywne/przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały wynik negatywny w procesie rekrutacji
mają prawo złożenia odwołania od przekazanej decyzji w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania.
Odwołanie powinno być złożone drogą mailową lub na piśmie w Biurze OWES. Decyduje data wpłynięcia
maila lub data wpływu do Biura OWES.
2. Realizator ustosunkowuje się do treści odwołania w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania.
3. Realizator powinien uwzględnić wyjaśnienia przedstawione przez grupę inicjatywą/przedsiębiorstwo
społeczne ubiegające się o udział w ścieżce dotacyjnej (jeżeli przedstawiono dodatkowe informacje) i w
uzasadnionych przypadkach może przekazać SOPP wraz z wyjaśnieniami do ponownej oceny (powtórzyć
procedurę).
4. Decyzja Realizatora w zakresie odwołania jest wiążąca.

