Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o możliwości uzyskania
wsparcia na zakładanie / zatrudnianie / przystępowanie do spółdzielni
socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL „Wsparcie ekonomii
społecznej”.

Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej oraz dotacjami na zakładanie / zatrudnianie /
przystępowanie do spółdzielni socjalnych powinny zgłaszać się bezpośrednio do podmiotu
wymienionego poniżej.
Poniższe informacje mają charakter informacyjny! Regulamin rekrutacji do projektu będzie
udostępniony przez instytucję realizującą projekt.

Instytucja przyznająca
dotacje

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
www.armz.pl/mowes
Ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

Obszar realizacji

Województwo Małopolskie

Tytuł projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Liczba dotacji do
przyznania

50 dotacji udzielanych na zakładanie / zatrudnianie / przystępowanie do
spółdzielni socjalnych

Punkty rekrutacyjne i
podmioty prowadzące
rekrutację oraz szkolenia i
doradztwo przez
przyznaniem dotacji

Powiat krakowski, m. Kraków, wielicki, myślenicki, proszowicki,
miechowski
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
www.frdl.org.pl/mowes
tel.: + 48 12 623 72 44 wew. 153
e-mail: mowes@mistia.org.pl
ul. Szlak 73a, 31–153 Kraków
Powiat tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski, m. Tarnów
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
www.sdn.org.pl/mowes
tel.: +48 14 626 80 18
e-mail: mowes.sdn@gmail.com
ul. Św. Anny 5, 33–100 Tarnów
Powiat tatrzański, nowotarski, suski
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
www.fundacja.e-gap.pl/mowes

tel.:/fax: +48 33 874 25 25
e-mail: mowes@zielonalinia.org.pl
Stryszawa 281 D, 34–205 Stryszawa
Powiat chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, olkuski
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
www.tozch.edu.pl/mowes
tel.: +48 32 623 38 78
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32–500 Chrzanów
Powiat nowosądecki, m. Nowy Sącz, gorlicki, limanowski
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
www.tozch.edu.pl/mowes
tel.: +48 18 475 16 29
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
ul. Barbackiego 57, 33–300 Nowy Sącz
Sposób przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres punktów
rekrutacyjnych zgodnie z miejscem zamieszkania.

Do projektu mogą być rekrutowane:

Sposób i kryteria
rekrutacji

a. osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby
fizyczne, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych
(osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt
1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby niepełnosprawne w
rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych)
b. osoby oddelegowane do udziału w projekcie przez osoby prawne,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
(organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego,
kościelne osoby prawne)1
spełniające równocześnie poniższe kryteria:
a. miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie
województwa małopolskiego, a w przypadku osób oddelegowanych do
udziału w projekcie przez osoby prawne warunkiem uczestnictwa jest
oddelegowanie przez osobę prawną, która ma siedzibę lub oddział na
terenie województwa małopolskiego.
b. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
c. nie karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w
rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.
z wyłączeniem osób fizycznych, które:

Wszystkie dokumenty np. formularze, oświadczenia, umowy, wnioski są składane przez osoby uprawnione do reprezentowania
danej osoby prawnej.
1

2

a. prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność lub były
członkami spółdzielni socjalnej (tzn. które posiadały wpis do rejestru
Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG)) lub były członkami spółdzielni
socjalnej (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym) w okresie 12
miesięcy przed przystąpieniem do projektu2,
b. korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej czy założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz
środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych
z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej;
c. są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u Operatora
wparcia/Partnera Subregionu lub Wykonawcy3, a także osoby, które łączy
lub łączył z Operatorem wsparcia/Partnerem Subregionu i/lub
pracownikiem Operatora wsparcia/Partnerem Subregionu lub Wykonawcy
uczestniczącym w procesie rekrutacji:
i. związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej
lub bocznej do II stopnia) i/lub
ii. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, i/lub
iii. inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji Uczestników/czek i
oceny planów
Proces rekrutacji będzie obejmować 3 etapy:
Etap 1 – ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Etap 2 – ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych
Etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna
Planowany termin
rekrutacji
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Rekrutacja: X 2012 – I edycja, IX 2013 – II edycja

Z wyjątkiem osób oddelegowanych do spółdzielni przez osoby prawne.
Wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów
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