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OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2022 
 

„Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” 
w ramach projektu: „Rozkręcamy społeczny biznes!” 

 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, 
Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej,  

Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 
 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania Wniosków 
o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe, na utworzenie miejsc 
pracy w przedsiębiorstwie społecznym. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski można składać od dnia 3 do 15 marca 2022 r., do godz. 14.00. 
 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie OWES w Zielonej Górze, 
ul. Dąbrowskiego 41 A, 65-021 Zielona Góra lub w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach, ul. 
Kościuszki 1, 69-100 Słubice. 

 

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:30 lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu wniosku do biura. 

Wnioski złożone po dniu określonym w ogłoszeniu nie będą poddane procesowi oceny w kolejnym 
naborze. 

Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Złożenie kompletnego wniosku wraz 
z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia 
pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. 

 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

 

O przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy mogą ubiegać się wyłącznie: 

− Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych, 

− Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 
w Przedsiębiorstwa Społeczne, 

− istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne,  
uczestniczące w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!”, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy. 

FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU 
 
Komplet dokumentów przygotowany zgodnie z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia 

finansowego (wersja obowiązująca od 29.07.2019r.), po podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji 
podmiotu zgodnie z zapisami w KRS, należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz 
w jednej wersji elektronicznej (CD/DVD). 
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Na płycie należy nagrać Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy wraz 
z Załącznikami do Regulaminu nr Z-2, Z-2a, Z-3 oraz Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe. 

Regulamin, wzór wniosku i załączników, a także kryteria oceny wniosków (formalne  
i merytoryczne) i pozostałe wymagane dokumenty w formie „do pobrania” znajdują się na stronie 
www.owes.zgora.pl/osrodek/do-pobrania/. 

 
 

KWOTA DOTACJI NA JEDNO TWORZONE MIEJSCE PRACY 
 
Maksymalna kwota dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy dla osób wskazanych w §1 pkt. 3 

Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego wynosi 24 000,00 zł i może być przeznaczona na 
pokrycie kosztów netto. 

Maksymalna kwota finansowego podstawowego wsparcia pomostowego wynosi 1 500,00 zł/m-c przez 
okres do 6 miesięcy na jedno nowo utworze miejsce pracy. 

 
ALOKACJA ŚRODKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE 

 
Realizator w ramach naboru 2/2022 przeznacza na udzielenie dotacji 800 000,00 zł 
Realizator na finansowe wsparcie pomostowe przeznacza 288 000,00 zł 
 

Realizator tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości środków finansowych, dla Wnioskodawców, 
których wnioski zostały przyjęte do udzielenia dotacji w wyniku ich ponownego rozpatrzenia (odwołania). 

 
PROCES OCENY WNIOSKÓW 

 
Ocena złożonych wniosków dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o kryteria 

oceny wskazane w Regulaminie. Realizator przygotowuje listę rankingową oraz rezerwową (jeśli alokacja na 
dany nabór zostanie wyczerpana), która zostanie zamieszczona na stronie Realizatora. O wynikach 
poinformowani zostaną wszyscy Wnioskodawcy. Decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego ważna jest trzy 
miesiące od dnia jej otrzymania.  

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 
Wnioskodawca, który nie zgadza się z decyzją Realizatora o nieudzieleniu wsparcia ma prawo 

w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji złożyć pisemne odwołanie zgodnie z § 11 
Regulaminu.   

Realizator tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości środków finansowych na 
udzielenie wsparcia określonego w § 2 Regulaminu. Rezerwa służy zabezpieczeniu środków 
finansowych uczestnikom projektu, których wnioski zostały przyjęte do udzielenia dotacji w wyniku 
ich ponownego rozpatrzenia. W przypadku, gdy rezerwa nie zostanie w pełni wykorzystana, będzie 
ona przeznaczona na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego podmiotom ujętym na liście 
rezerwowej, które otrzymały największą liczbę punktów. 

 
KONTAKT 

Informacji na temat naboru wniosków udziela specjalista ds. rekrutacji OWES:  

Agata Fogel  
tel.: 533 316 288, e-mail: a.fogel@fundacjacp.org 
 


