
REGULAMIN PROJEKTU
„CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

§ 1
Słownik pojęć

1. Projekt  –  oznacza  przedsięwzięcie  pod  nazwą  „Centrum  Wspierania  Przedsiębiorczości 

Społecznej”.

2. Realizator – Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich.

3. Regulamin  –  dokument  zawierający  informacje  o  Projekcie  oraz  warunki  uczestnictwa

w Projekcie.

4. Biuro Projektu – siedziba Realizatora – ul. Więckowskiego 33/107; 90-734 Łódź.

5. Punkt Konsultacyjny w Łowiczu (PK Łowicz)  –  ul. Plac Przyrynek 2; 99-400 Łowicz.

6. Punkt Konsultacyjny w Bełchatowie (PK Bełchatów) – ul. Pabianicka 1; 97-400 Bełchatów.

7. Potencjalny Uczestnik – osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie.

8. Uczestnik  Projektu  (Beneficjent  Ostateczny  –  BO)  –  osoba  zakwalifikowana  do  udziału

w Projekcie w procesie rekrutacji, zgodnie z Regulaminem Projektu. 

9. Osoba nieaktywna zawodowo – osoba w wieku 15 – 64 lata niezatrudniona, nie wykonująca 

innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która nie jest osobą bezrobotną w rozumieniu 

postanowień niniejszego Regulaminu. Do osób nieaktywnych zawodowo zaliczyć można też 

niezatrudnionych studentów studiów zaocznych oraz wieczorowych.

10. Osoba bezrobotna – osoba w wieku 18 – 64 lata, niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy 

zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, która 

aktywnie  poszukuje  pracy i  jest  zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie  Pracy właściwym
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ze względu na  miejsce stałego lub czasowego zameldowania. 

11. Osoba pracująca w organizacji pozarządowej – osoba, którą łączy z organizacją pozarządową, 

umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa stażowa bądź umowa wolontariacka.

12. Obszar realizacji Projektu – województwo łódzkie.

13. SIS – Szkoła Innowatorów Społecznych.

14. Mieszkańcy  województwa  łódzkiego  –  osoby,  które  w  czasie  realizacji  Projektu  posiadają 

miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego.

15. Partnerstwo lokalne – to  otwarta  platforma współpracy partnerów lokalnych z różnych sfer 

życia  publicznego,  które  wspólnie  podejmują  długofalowe  działania  na  rzecz  rozwoju 

środowiska lokalnego. 

16. Inicjatywa  na  rzecz  przedsiębiorczości  społecznej  –   to  wspólne,  krótkoterminowe, 

jednorazowe przedsięwzięcie osób, organizacji, instytucji, przyczyniające się do podniesienia 

poziomu wiedzy, świadomości i praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

17. Coaching –  ma na celu wspieranie ludzi w zdobyciu tego, do czego dążą, bez robienia tego za  

nich. Coaching ma być pomocny w odkryciu swoich mocnych stron, ocenie swoich możliwości

i  zagrożeń  przy  planowaniu  np.  ścieżki  zawodowej.  Ma  wspierać  proces  realizacji  krótko-

i długoterminowych celów.

18. Podmioty  ekonomii  społecznej  (PES)  –  przykładami  podmiotów  ekonomii  społecznej  są: 

organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia); spółdzielnie socjalne, spółki non-profit; 

zakład aktywności zawodowej; Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej.

§ 2
Informacje o Projekcie

1. Projekt  „Centrum  Wspierania  Przedsiębiorczości  Społecznej”,  nr  wniosku:

WND-POKL.07.02.02-10-021/10  realizowany  jest  przez  Fundację  Instytut  Spraw 

Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 33/107.

2. Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

3. Projekt  realizowany  jest  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,
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Priorytet  VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.2  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  

i  wzmacnianie  sektora  ekonomii  społecznej”,  Poddziałanie  7.2.2  „Wsparcie  ekonomii 

społecznej”.

4. Termin realizacji Projektu to 1 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2012 roku.

5. Działania w ramach Projektu realizowane są na terenie województwa łódzkiego.

6. Celem  Projektu  jest  rozwój  inicjatyw  w  obszarze  ekonomii  społecznej,  (tj.  zakładanie 

partnerstw,  tworzenie  inicjatyw  społecznych,  inicjatyw  oddolnych,  zakładanie  podmiotów 

ekonomii  społecznej),  poprzez  świadczenie  kompleksowego  wsparcia  na  rzecz  osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i osób pracujących w organizacjach pozarządowych 

nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz na rzecz fundacji i stowarzyszeń z terenu 

województwa łódzkiego.

7. Informacje na temat Projektu zamieszczone są na stronie internetowej www.centrumklucz.pl.

8. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

 szkolenia otwarte;

 szkolenia specjalistyczne;

 doradztwo ogólne i specjalistyczne;

 usługi specjalistyczne;

 coaching; 

 pomoc przy inicjowaniu partnerstw lokalnych.

9. Regulamin określa zasady realizacji Projektu, w szczególności:

 procedurę rekrutacji na szkolenia otwarte i specjalistyczne;

 prawa i obowiązki Uczestnika Projektu;

 zasady korzystania z usług doradczych;

 zasady korzystania z usług specjalistycznych;

 zasady korzystania z coachingu.

§ 3
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
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2. Uczestnik Projektu ma obowiązek zapoznania się z całością tekstu niniejszego Regulaminu 

oraz respektowania jego zasad. 

3. Uczestnik  Projektu  zobowiązuje  się  do  wypełnienia  i  podpisania  pełnej  dokumentacji 

projektowej.

4. Realizator w ramach szkoleń zapewnia pakiet materiałów dydaktycznych.

5. Realizator szkoleń, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość późniejszego 

przekazania materiałów Uczestnikom Projektu.

6. Uczestnik szkoleń ma zapewniony posiłek.

7. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin.

8. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych w ramach 

Projektu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.

9. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie dla celów promocyjnych 

oraz monitoringu i ewaluacji swojego wizerunku na różnych polach eksploatacji Projektu.

10. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na 

liście obecności.

11. Warunkiem ukończenia szkolenia otwartego oraz otrzymania certyfikatu jest 100% frekwencja.

12. Warunkiem ukończenia Szkoły Innowatorów Społecznych oraz otrzymania certyfikatu jest 80% 

frekwencja na zajęciach.

13. Rezygnacja  z  uczestnictwa  może nastąpić  tylko  w sytuacjach  niezależnych  od Uczestnika 

Projektu,  których  nie  udało  się  przewidzieć  w chwili  składania  dokumentów rekrutacyjnych 

wynikających z: ważnych (losowych) przyczyn, przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiającej 

korzystanie  ze  wsparcia  przewidzianego  w  Projekcie.  Konsekwencją  nieuzasadnionego 

wycofania  się będzie  obowiązek  zwrotu  części  kosztów udziału  w projekcie (20% wartości 

kosztu Projektu w przeliczeniu na jednego Uczestnika).

14. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Realizatora o swojej decyzji. 

15. Realizator  zapewnia  zaplecze  lokalowe,  techniczne  i  kadrowe,  niezbędne  do  realizacji 

Projektu.
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§ 4
Procedura rekrutacji na szkolenia otwarte oraz specjalistyczne

1. Rekrutacja na szkolenia otwarte ma charakter ciągły.

2. Szkolenia otwarte będą realizowane na terenie trzech subregionów: łódzkiego, piotrkowskiego 

oraz skierniewickiego.

3. W szkoleniach otwartych mogą brać udział osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo.

4. Rekrutacja  na  szkolenia  specjalistyczne  w  Szkole  Innowatorów  Społecznych  odbywać  się 

będzie w terminie od 1 lipca 2011 do 15 sierpnia 2011 roku dla I edycji SIS oraz w terminie od 

1 listopada 2011 do 15 grudnia 2012 roku dla II edycji SIS.

5. W  szkoleniach  specjalistycznych  mogą  brać  udział  osoby  pracujące  w  organizacjach 

pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej.

6. Uczestnik SIS-u podpisuje umowę uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych.

7. Formularz zgłoszenia na szkolenia otwarte i specjalistyczne po zapoznaniu się z Regulaminem 

należy  przesłać  na  adres  ilona.pietrzak@inspro.org.pl, bądź  złożyć  w  Biurze  Projektu  lub 

Punktach Konsultacyjnych.

8. Złożenie pełnej dokumentacji udziału w Projekcie możliwe jest poprzez: 

 złożenie dokumentów w Biurze Projektu w Łodzi;

 złożenie dokumentów w Punkcie Konsultacyjnym w Łowiczu;

 złożenie dokumentów w Punkcie Konsultacyjnym w Bełchatowie;

 przesłanie  dokumentów  pocztą  tradycyjną  na  adres  Biura  Projektu  z  dopiskiem 

„Rekrutacja do Projektu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej”.

8. Wzory  dokumentów  rekrutacyjnych  dostępne  są  w  Biurze  Projektu,  w  Punktach 

Konsultacyjnych oraz na stronie internetowej www.centrumklucz.pl.

9. Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużania / skracania okresu przyjmowania formularzy 

zgłoszeniowych do czasu wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników Projektu.

10. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie:

 spełnienie wszystkich wymogów formalnych,

 złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych,

 odbycie rozmowy rekrutacyjnej.
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11. Warunkiem uczestnictwa  w Projekcie  jest  dokładne wypełnienie  i  podpisanie  dokumentacji 

Uczestnika Projektu.

12. Na każde szkolenie zostanie utworzona lista rezerwowa.

13. Realizator  Projektu  poinformuje  mailowo  i  telefonicznie  osoby,  które  zakwalifikują  się  do 

udziału w Projekcie.

14. W przypadku rezygnacji ze szkoleń stosuje się przepisy § 3 pkt. 13.

§ 5
Doradztwo

1. Korzystanie z doradztwa ogólnego oraz specjalistycznego jest bezpłatne.

2. Uczestnik  Projektu  ma  możliwość  skorzystania  z  doradztwa  ogólnego  oraz  doradztwa 

specjalistycznego  w  zakresie  księgowości,  prawa,  marketingu  (w  Biurze  Projektu  oraz 

Punktach Konsultacyjnych).

3. Wsparcie doradcze realizowane jest przez cały okres realizacji Projektu.

4. Doradztwo kierowane jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób pracujących 

w  organizacjach  pozarządowych  oraz  do  fundacji  i  stowarzyszeń  nie  prowadzących 

działalności gospodarczej.

5. Aby  zgłosić  się  na  doradztwo  specjalistyczne  należy  wypełnić  formularz  doradztwa,

a  następnie  przesłać  go  na  adres  e-mail:  ilona.pietrzak@inspro.org.pl,  bądź  złożyć  go

w  Biurze  Projektu  lub  Punktach  Konsultacyjnych  w  celu  umówienia  się  na  konsultacje

z właściwym specjalistą.

6. Przed skorzystaniem z doradztwa niezbędne jest wypełnienie dokumentów przystąpienia do 

Projektu.

7. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik oraz Realizator może przełożyć termin konsultacji, 

jednak obie strony zobowiązane są do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie oraz 

wyznaczenia kolejnego terminu.

8. W przypadku rezygnacji z doradztwa stosuje się przepisy § 3 pkt. 13.
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§ 6
Usługi specjalistyczne

1. Korzystanie z usług specjalistycznych jest bezpłatne.

2. Usługi  kierowane  są  do  organizacji  pozarządowych  (fundacji  i  stowarzyszeń),  które  nie 

prowadzą działalności gospodarczej.

3. Usługi z zakresu księgowości:

 ewidencja zdarzeń gospodarczych;

 zapisy na kontach;

 obliczanie wyniku finansowego;

 sporządzanie bilansu.

4. Usługi z zakresu marketingu:

 przygotowanie strategii promocyjnej;

 wypracowanie biznesplanu;

 możliwość stworzenia, bądź rozbudowy strony internetowej;

 projektowanie wizytówek, ulotek, plakatów;

 sfinansowanie wydruku materiałów promocyjnych.

5. Usługi z zakresu prawnego:

 sporządzanie umów cywilnych oraz umów z zakresu prawa pracy;

 przygotowywanie  dokumentacji  związanej  z  zakładaniem  przedsiębiorstw 

społecznych,  rozpoczęciem działalności  gospodarczej  przez  organizacje  pozarządowe, 

uzyskaniem statusu OPP;

 opracowywanie statutu, regulaminu oraz innych dokumentów wewnętrznych;

 sporządzanie pism urzędowych.

6. Aby zgłosić chęć skorzystania z usługi należy wypełnić formularz usług, a następnie przesłać 

go  na  adres  e-mail:  ilona.pietrzak@inspro.org.pl,  bądź  złożyć  go  w  Biurze  Projektu  lub 

Punktach Konsultacyjnych.

7. Wykonanie  usługi  zaczyna  być  realizowane  w  momencie  podpisania  umowy  korzystania  

z usługi oraz wypełnienia i podpisania pozostałej dokumentacji przystąpienia do Projektu.

8. Szczegółowe zasady i zakres świadczenia usług reguluje umowa.
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9. W przypadku rezygnacji z usług stosuje się przepisy § 3 pkt. 13.

§ 7
Coaching

1. Korzystanie  z sesji coachingowych jest bezpłatne.

2. Uczestnik Projektu korzystający z coachingu podpisuje umowę na odbycie  10 godzin  sesji  

coachingowych oraz wypełnia dokumentację przystąpienia do Projektu.

3. Sesje  coachingowe  prowadzone  będą  w  formie  osobistej,  telefonicznie  lub  za  pomocą 

komunikatora internetowego Skype, w zależności od preferencji i możliwości Uczestnika oraz 

coacha.

4. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy wykorzystanych godzin coachingu.

5. Dokładne  terminy  spotkań  ustalają  między  sobą  Uczestnik  i  coach.  W  uzasadnionych 

przypadkach terminy te mogą ulec zmianie.

6. Coach jest zobowiązany do zapoznania uczestników z zasadami coachingu oraz zasad pracy 

z coachem.

7. W przypadku rezygnacji z coachingu stosuje się przepisy § 3 pkt. 13.

§ 8
Inicjatywy i partnerstwa lokalne

1. Realizator deklaruje pomoc przy tworzeniu partnerstw oraz inicjatyw na rzecz społeczności 

lokalnych.

2. Wsparcie oraz udział wszystkich podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz tworzenia 

partnerstw oraz inicjatyw jest bezpłatny.

3. Uczestnikami  partnerstw  i  inicjatyw  mogą  być  wszystkie  osoby  i  podmioty  reprezentujące 

organizacje  pozarządowe,  władze  samorządowe,  instytucje  publiczne,  instytucje  kościelne, 

media, biznes, instytucje rynku pracy, grupy nieformalne, osoby fizyczne – deklarujące chęć 

podjęcia wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

4. Wsparcie  ze  strony  Realizatora  Projektu  będzie  polegało  m.in.  na:  analizie  potrzeb

i  możliwości  lokalnej  społeczności,  wyszukaniu  potencjalnych  partnerów  w  lokalnej 
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społeczności, stworzenia warunków do sprawnej komunikacji i wspólnych działań.

5. Inicjatywy  oraz  partnerstwa  lokalne  mają  na  celu  zawiązanie  i  wzmocnienie  współpracy,

a  także  komunikacji  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi,  instytucjami  publicznymi, 

samorządowymi, biznesem, mediami oraz wszelkimi formalnymi i nieformalnymi grupami oraz 

podmiotami działającymi na rzecz trwałego i solidarnego rozwoju lokalnego.

6. Realizator  oddelegowuje  animatora,  inspiruje,  dostarcza  narzędzi  oraz  wsparcia 

organizacyjnego.

7. Animator działa na terenie województwa łódzkiego.

8. Dla  działań  związanych  z  tworzeniem inicjatyw  oraz  partnerstw  obowiązuje  dokumentacja 

projektowa.

§ 9
KLUCZowa audycja

1. W ramach Projektu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej” realizowana będzie 

KLUCZowa audycja w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej 88,8 MHz.

2. Emisja kluczowej audycji odbywać się będzie od kwietnia 2011 r. do końca trwania Projektu, w 

każdą ostatnią sobotę miesiąca, w godzinach 12:00-14:00.

3. Oprócz emisji w radio, na stronie www.centrumklucz.pl będą zamieszczane podcasty z audycji.

4. Gośćmi  audycji  będą  zarówno  eksperci  w  temacie  przedsiębiorczości  społecznej,  jak  i 

praktycy.

5. Słuchacze  będą  mieli  możliwość  zdobycia  informacji  z  zakresu  szeroko  rozumianej 

przedsiębiorczości społecznej.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Realizator  Projektu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  przypadku 

zmiany wytycznych PO KL.

2. Uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z Regulaminem.

3. Do  spraw  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 
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Cywilnego oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Sprawy  nieuregulowane  w  niniejszym  Regulaminie  rozstrzygane  są  przez  Realizatora  – 

Fundację Instytut Spraw Obywatelskich, po ustaleniach z drugą stroną.

5. Ostateczna  interpretacja  Regulaminu  należy  do  Realizatora  –  Fundacji  Instytut  Spraw 

Obywatelskich.

6. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Oświadczam, że ja …................................................................................................................................
(litery DRUKOWANE)

legitymujący/-a się dokumentem …...........................................................................................................
(nr i seria dokumentu tożsamości)

zapoznałem/-am  się  z  niniejszym  Regulaminem,  akceptuję  go  i  zobowiązuję  się  do  jego 

przestrzegania.

………………………………..                   ………………………………..
       miejscowość, data                  czytelny podpis 
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