
 

 

 

Regulamin korzystania z pakietów  

dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) 
 

§ 1 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

1. Pakiet: 

Pakiet o wartości 6000 zł brutto, w ramach którego Realizator może sfinansować następujące 

formy wsparcia dla PES/PS : 

 finansowanie działań reintegracyjnych (uczestnictwo w przedsięwzięciach, wyjazdach 

etc.), 

 wsparcie sprzedaży – pozycjonowanie w Internecie, reklama w social mediach, opłacenie  

specjalisty ds. PR kształtującego opinie w sieci, 

 zakup obsługi księgowej, 

 zakup domeny, serwera, 

 zakup obsługi informatycznej, 

 zakup usług marketingowych (poza pakietem OWES), 

 pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, imprezach branżowych, 

 pokrycie kosztów członkostwa w organizacjach branżowych, 

 pokrycie kosztów opracowania i produkcji materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, 

banery, rollupy, tablice informacyjne etc.). 

 

2. Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstwo Społeczne (PS): 
Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) w rozumieniu Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

3. Projekt: 

Projekt pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 7 

Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – 

projekty konkursowe, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0004/18 

Strona internetowa projektu: www.wces.eu  

 

4. Realizator: 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka  

ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań 

tel. 61 668 24 21 

 

5. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES): 

http://www.wces.eu/


 

 

Podmiot lub partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej. 

 

6. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES): 

nazwa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej 

Barka w partnerstwie z Miastem Poznań. 

 

7. Subregion poznański: 

poniżej wymienione powiaty województwa wielkopolskiego: 

 m. Poznań, 

 poznański, 

 średzki, 

 śremski, 

 szamotulski, 

 obornicki. 

 

8. Wykonawca: 

podmiot/osoba wykonująca usługę/dostarczający produkty dla Odbiorcy wsparcia (PES/PS) na 

zlecenie Realizatora. 

 

9. Odbiorca wsparcia: 

 PES/PS korzystający ze wsparcia w ramach pakietu. 

 

§ 2 
PAKIETY – PROCEDURA 

 

1. Z pakietu mogą skorzystać PES i PS, które:  

 są uczestnikami projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, 

 mają siedzibę na terenie subregionu poznańskiego, 

 złożyły prawidłowo wypełniony wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez 

doradcę WCES. 

2. Z pakietu mogą skorzystać PES i PS, które: 

 korzystają z tej formy wsparcia w ramach WCES po raz pierwszy lub 

 skorzystały wcześniej jednokrotnie w ramach WCES z pakietu w wysokości do 5000 zł 

brutto. 

3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego PES/PS w ramach pakietu wynosi 6000 zł brutto. 

4. Całkowity koszt zakupu usługi/produktu może być wyższy, jednak resztę kwoty (ponad 6000 zł 

brutto) potrzebnej na sfinansowanie zakupu usługi/produktu PES/PS pokrywa ze swoich środków. 

5. Wsparcie jest udzielane PES/PS, które: 

 złożą prawidłowo wypełniony wniosek,  

 otrzymają pozytywną opinię doradcy WCES, 

 podpiszą umowę trójstronną z WCES i Wykonawcą usługi. 

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 



 

 

7. Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach pakietu można składać: 

 osobiście we WCES:  

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej  

ul. Św. Wincentego 6/9,  

61-003 Poznań, 

 pocztą tradycyjną – za pośrednictwem operatora pocztowego – na wyżej podany adres 

(liczy się data wpływu do siedziby WCES) lub 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wniosku lub wniosek 

podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego) na adres 

mailowy: anna.jarzembowska@barka.org.pl 

8. Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach pakietu można składać w terminie od dnia 16 

listopada 2022 do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

9. UWAGA: Pula środków na wsparcie w ramach pakietu jest ograniczona. O przyznaniu wsparcia 

w ramach pakietów decyduje kolejność wpływu wniosków do WCES, dlatego zaleca się wybór 

takiej metody złożenia wniosku, aby wpłynął on do WCES jak najszybciej.  

10. Za datę złożenia wniosku będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego i 

podpisanego wniosku we WCES. 

11. Decyzja o udzieleniu pomocy w formie pakietu jest podejmowana przez Realizatora na 

podstawie wniosku złożonego przez PES/PS, zawierającego m.in. określenie rodzaju wydatku i 

jego uzasadnienie.  

12. PES/PS podpisuje umowę na realizację wsparcia, która określa zasady realizacji wydatków oraz 

obowiązki i prawa Realizatora, Wykonawcy i Odbiorcy wsparcia (PES/PS).  

13. Realizator może przeprowadzić monitoring wsparcia w miejscu jego realizacji przez 

Wykonawcę. 

14. Realizator może wezwać PES/PS do zwrotu kosztów w sytuacji, gdy: 

 z przyczyn leżących po stronie PES/PS nie dojdzie do realizacji wsparcia objętego 

dofinansowaniem, a Wykonawca obciążył lub obciąży kosztami Realizatora, 

 wsparcie zostanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. 

15. Odbiorca wsparcia jest zobowiązany do zapewnienia Wykonawcy odpowiednich warunków 

umożliwiających prawidłowe zrealizowanie formy wsparcia finansowanej w ramach pakietu.  

Niezapewnienie warunków, o których mowa w zdaniu  pierwszym, może być podstawą do 

wezwania do zwrotu środków przyznanych w ramach pakietu. 

16. Wsparcie w formie pakietów będzie udzielane do momentu wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie projektu. 

17. Faktura/rachunek za wykonanie usługi jest wystawiana/y na Realizatora: 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 

ul. Św. Wincentego 6/9 

61-003 Poznań 

NIP 782-11-46-599 

18. Realizator nie finansuje wydatków poniesionych bezpośrednio przez Odbiorcę wsparcia – 

Realizator nie ma możliwości pokrycia faktur i rachunków wystawionych na Odbiorcę wsparcia 

lub inny (niż Realizator) podmiot.   

mailto:anna.jarzembowska@barka.org.pl

