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Załącznik nr 1 

do Aneksu nr 3  

z dnia 09 listopada 2022 roku  

 

REGULAMIN  

„INICJATYWY LOKALNEJ NA TERENIE SUBREGIONU 

PILSKIEGO” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Inicjatywy lokalnej na terenie Subregionu pilskiego” jest 

Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu (60-681) przy ul. Jerzego Suszki 9, 

wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod 

numerem KRS: 0000292660, posiadającego numer NIP: 9721170056 oraz numer 

REGON: 300711192 w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Subregionie pilskim II”, projekt nr RPWP.07.03.02-30-0007/18, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 7 – Włączanie Społeczne,  

Działania 7.3 – Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.2 – Ekonomia społeczna – 

projekty konkursowe, WRPO 2014-2020 na terenie województwa wielkopolskiego. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a. Inicjatywie lokalnej – należy przez to rozumieć działania, które zostaną 

zaproponowane oraz zrealizowane przez podmioty ekonomii społecznej na rzecz 

integracji społeczności lokalnej w dowolnej formie, wcześniej zaakceptowanej 

przez Organizatora. 

b. Subregionie pilskim – należy przez to rozumieć powiaty należące do północnej 

części województwa wielkopolskiego, takie jak: chodzieski, pilski, czarnkowsko-

trzcianecki, wągrowiecki oraz złotowski. 

c. Wniosku – należy przez to rozumieć Wniosek złożony w formie pisemnej drogą 

elektroniczną na adres e-mail: owesetap@owesetap.pl lub przesłany drogą 

pocztową na adres: Stowarzyszenie ETAP, ul. Jerzego Suszki 9, 60-681 Poznań. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.owesetap.pl w zakładce 

„Inicjatywy lokalne” lub w siedzibie Stowarzyszenia ETAP pod wcześniej 

wskazanym adresem. 

d. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmioty ekonomii społecznej 

posiadające siedzibę na terenie subregionu pilskiego, które złożyły Wniosek 

w ramach „Inicjatywy lokalnej na terenie subregionu pilskiego”. 
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e. Podmioty ekonomii społecznej – należy przez to rozumieć podmioty, których 

definicja zawarta jest w „Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia 

finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, 

wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo 

społeczne”, dostępnym na stronie internetowej Organizatora tj. www.owesetap.pl 

w zakładce „Dokumenty”. 

f. Laureatach – należy przez to rozumieć podmioty ekonomii społecznej, którym 

przyznano dofinansowanie w ramach „Inicjatywy lokalnej na terenie subregionu 

pilskiego”. 

g. Partnerach – należy przez to rozumieć dowolne podmioty takie, jak jednostki 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty 

ekonomii społecznej i inne niewymienione, które zdecydują się udzielić wsparcia 

finansowego, merytorycznego lub rzeczowego Wnioskodawcom w zakresie 

realizacji inicjatywy lokalnej wskazanej we Wniosku. 

II. CELE  INICJATYWY LOKALNEJ 

1. Celem inicjatywy lokalnej jest promowanie działań podmiotów ekonomii społecznej 

z subregionu pilskiego, które podejmowanymi aktywnościami przyczyniają się do 

budowy tożsamości lokalnej, aktywizują i integrują lokalne środowisko, kształtują 

zasady współżycia społecznego oraz kreują pozytywny wizerunek sektora ekonomii 

społecznej. 

2. Cel będzie realizowany poprzez przyznawanie Wnioskodawcom dofinansowania 

inicjatyw lokalnych. 

III. ZASADY REALIZACJI INICJATYWY LOKALNEJ 

1. Inicjatywa lokalna każdorazowo realizowana jest na terenie subregionu pilskiego 

w województwie wielkopolskim.  

2. Złożenie Wniosku oznacza jednocześnie akceptację zapisów niniejszego Regulaminu 

oraz potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa dookreślonych w IV 

rozdziale Regulaminu. 

3. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jedną propozycję inicjatywy lokalnej, lecz nie 

mogą być one tożsame tematycznie. 

4. Warunkiem realizacji inicjatywy lokalnej jest przystąpienie do nieodpłatnego projektu 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” poprzez 

wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej: 

www.owesetap.pl w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie Organizatora. Uzupełniony 



            

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Partner Wiodący: 
Stowarzyszenie ETAP 
ul. Jerzego Suszki 9, 60-681 Poznań 
tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl 
Partner: 
Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo 
tel. 606-374-261, www.owesetap.pl 
Subregionalny Punkt Informacyjny OWES : 
ul. Dąbrowskiego 8, 64 - 920 Piła 
tel. +48 514 636 170 
 
tel. +48 514 636 170 

oryginał dokumentu należy przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć 

osobiście w siedzibie Organizatora. 

5. Dofinansowanie w maksymalnej kwocie 2 500 PLN brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 

zł.) jest przekazywane Laureatom w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Subregionie pilskim II”, w trakcie jego trwania, tj. nie dłużej niż do 

30.06.2023 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Poddziałania 7.3.2 WRPO 2014-2020 na terenie województwa wielkopolskiego. 

6. Laureat zobowiązuje się do dostarczenia materiałów potwierdzających realizację 

inicjatywy lokalnej w postaci dokumentacji fotograficznej lub materiału filmowego oraz 

zbiorczy dokument poświadczający poniesione koszty nieprzekraczające 2 500 PLN 

brutto. Wskazane materiały należy dostarczyć najpóźniej 7 dni po zakończeniu realizacji 

inicjatywy lokalnej – osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową na adres Organizatora. 

7. Wszelkie istotne ogłoszenia będą publikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.owesetap.pl w zakładce „Inicjatywy lokalne”. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia działań 

prowadzonych w ramach „Inicjatywy lokalnej w subregionie pilskim” ze względu na 

wyczerpanie puli środków finansowych przewidzianych do ich realizacji. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Wniosek w ramach „Inicjatywy lokalnej w subregionie pilskim” mogą złożyć podmioty 

ekonomii społecznej posiadające siedzibę na terenie subregionu pilskiego. Jednocześnie 

Wnioskodawcy mogą zgłosić we Wniosku Partnerów, którzy zadeklarowali swoje 

wsparcie w realizacji inicjatywy lokalnej. 

2. Inicjatywa lokalna musi odbyć się na terenie subregionu pilskiego. 

3. Zgłoszenia poszczególnych Wnioskodawców dokonywane są przez organy 

reprezentujące Wnioskodawców. 

4. Warunkiem złożenia Wniosku jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego 

akceptacja. 

5. Zgłoszenie inicjatywy lokalnej odbywa się poprzez przesłanie drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie ETAP, ul. Jerzego Suszki 9, 60-681 Poznań lub drogą elektroniczną na 

adres e-mail: owesetap@owesetap.pl, wypełnionego i podpisanego Wniosku 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo do Wniosku należy 

dołączyć szczegółowy budżet inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik nr 2 do 

Regulaminu (dostępny również do pobrania na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.owesetap.pl w zakładce „Inicjatywy lokalne”). 

6. Nabór posiada charakter ciągły, tj. do czasu wyczerpania środków zarezerwowanych 

w budżecie projektu na ten cel. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ogłoszenia 
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dodatkowego naboru o szczególnym charakterze (przykładowo spowodowanego 

pandemią), którego opis warunków stanowić będzie aneks do niniejszego Regulaminu. 

V. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY 

1. Oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń dokonuje Organizator. Na ocenę formalną składa 

się weryfikacja: 

a. złożenia kompletnego Wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b. złożenia na Wniosku podpisu osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu. 

c. dostarczenia Wniosku na adres Organizatora. 

2. Pozytywna ocena formalna zgłoszeń jest warunkiem przekazania Wniosków do oceny 

Komisji. 

3. Organizator powołuje Komisję, składającą się z Koordynatora działań partnerskich 

OWES ETAP jako przewodniczącego, animatora OWES ETAP oraz specjalisty ds. 

zwiększania widoczności ES w ramach OWES ETAP. Komisja dokonuje oceny 

Wniosków w ciągu 2 tygodni od dnia ich otrzymania. 

4. Przyznanie dofinansowania dokonywane jest na podstawie oceny zgłoszonych 

Wniosków przy pomocy protokołu posiedzenia Komisji stanowiącego Załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Komisja dokonuje oceny zgłoszeń w skali od 0 do 5 punktów, w oparciu o następujące 

kryteria: 

a. trafność diagnozy potrzeb społeczności lokalnej (0-5 pkt.). 

b. adekwatność podejścia w planowaniu inicjatywy lokalnej zakładającej wspólne 

działania mieszkańców (0-5 pkt.). 

c. stopień zaangażowania społeczności lokalnej w realizację inicjatywy lokalnej (0-5 

pkt.). 

d. pożyteczność inicjatywy lokalnej (0-5 pkt.). 

e. trwałość i możliwości kontynuacji działań (0-5 pkt.). 

f. klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanej 

inicjatywy lokalnej (0-5 pkt.). 

6. Wnioskodawca na podstawie oceny Komisji może otrzymać maksymalnie 30 punktów 

za zgłoszoną we Wniosku propozycję inicjatywy lokalnej. Przyznanie dofinansowania 

wymaga uzyskania co najmniej 20 punktów od Komisji. 

7. Przekazanie Laureatom dofinansowania nastąpi przelewem na wskazane we Wniosku 

konto bankowe, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji wskazanej we 

Wniosku inicjatywy lokalnej pod warunkiem posiadania przez Organizatora dostępnych 

w danym momencie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu „Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”. 
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8. O wynikach Wnioskodawcy będą powiadomieni za pośrednictwem ogłoszenia 

zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora tj. www.owesetap.pl. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie dofinansowania Laureatowi z winy 

Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych 

(zamieszczonych we Wniosku) do przekazania dofinansowania. 

9. Laureaci otrzymają dofinansowanie w maksymalnej kwocie 2 500 PLN brutto (słownie: 

dwa tysiące pięćset zł.) na realizację zgłoszonej inicjatywy lokalnej. 

10. Wnioskodawcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru Laureatów, gdyż ocena 

Komisji jest decyzją ostateczną. 

11. Prawo do otrzymania dofinansowania nie może zostać przeniesione na rzecz osób 

trzecich. Nie jest również możliwe uzyskanie przez Laureatów ekwiwalentu w innej 

postaci rzeczowej. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy 

WRPO 2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający 

siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” – 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) W odniesieniu do zbioru „Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

U. UE. L. 2013. 347. 320) z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem 

1303/2013, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
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i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. L. 

2013. 347. 470 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem 1304/2013. 

2) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą wdrożeniową. W 

odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”: 

a) rozporządzenia 1303/2013, 

b) rozporządzenia 1304/2013, 

c) ustawy wdrożeniowej,  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi 

i pośredniczącymi (Dz. U. UE. L. 2014.286.1). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu RPWP.07.03.02-

30-0007/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – tj. 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt – Stowarzyszeniu ETAP z siedzibą w Poznaniu 

(60-681), przy ul. Jerzego Suszki 9, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292660, którego 

dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające 

NIP: 9721170056, REGON: 300711192 (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, 

które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Macieja Perzyńskiego 

prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński 

z siedzibą w Dolaszewie (64-930 Szydłowo), przy ul. Kasztanowej 51, posiadającego 

NIP: 7641677220, REGON: 570282362, wpisanego do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii (nazwa i adres ww. podmiotów znanych w momencie składania 

oświadczenia uczestnika projektu). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. 
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Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta 

w szczególności kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia dofinansowania. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem okresu 

archiwizacji przewidzianego przepisami prawa. 

9. Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając 

wiadomość na adres poczty elektronicznej, odpowiednio: 

a. inspektor.ochrony@umww.pl – w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 

2007-2013 i 2014-2020; 

b. iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych”. 

10. Wnioskodawca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem: www.owesetap.pl w zakładce „Inicjatywy lokalne”. 

2. Organizator oświadcza, że działania podejmowane w ramach „Inicjatywy lokalnej na 

terenie subregionu pilskiego” nie podlegają przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu 

cywilnego oraz innych ustaw. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań będą rozstrzygane polubownie, 

a w razie braku możliwości porozumienia, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia ETAP w Poznaniu 

(60-681) przy ul. Jerzego Suszki 9, pod numerem telefonu: 61 656 99 71 lub drogą 

elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: owesetap@owesetap.pl. 
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