
 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2019 z dnia 05.08.2019 roku 

 

Regulamin rekrutacji Wystawców na Targi Ekonomii Społecznej organizowane w ramach 

projektu pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w województwie śląskim” 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Współpraca się 

opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, finansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy).  

2. Celem projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację 

„Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”.  

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wyboru Wystawców podczas Targów Ekonomii Społecznej 

organizowanych w Katowicach.  

4. Wsparcie udzielone podmiotom ekonomii społecznej uczestniczącym w Targach w charakterze 

Wystawców, może być objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej w oparciu o zasadę de 

minimis, w przypadku podmiotów, które pozytywnie przejdą weryfikację na podstawie testu występowania 

pomocy publicznej przeprowadzonego przez ROPS. 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:  

1. Projekt: realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projekt pn. 

„Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, 

finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 

Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy). 

2. Regulamin – oznacza Regulamin rekrutacji Wystawców na Targi Ekonomii Społecznej organizowane 

w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w województwie śląskim”. 

3. ROPS: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach  

(40-142), przy ulicy Modelarskiej 10.  

4. Targi Ekonomii Społecznej zwane dalej Targami, oznaczają realizowane w dniu 9 września 2019 r. 

wydarzenie plenerowe o charakterze promocyjnym połączone z możliwością sprzedaży wytworzonych 

produktów lub promocji świadczonych usług. 

5. Test występowania pomocy publicznej/de minimis zwany dalej testem, oznacza narzędzie, za pomocą 

którego bada się przesłanki występowania pomocy publicznej/de minimis. Wynik testu pozwala na 



 

 

stwierdzenie, czy wsparcie udzielone podmiotowi ekonomii społecznej uczestniczącemu w Targach 

stanowi pomoc publiczną/de minimis. 

6. Wystawcy: podmioty ekonomii społecznej, które należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą 

w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014 – 2020, tj.  

a. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 

b. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

i. CIS i KIS; 

ii. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);  

c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

d. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

e. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 

wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

f. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji Wystawców 

 

1. W Targach Ekonomii Społecznej weźmie udział 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na 

terenie województwa śląskiego, z możliwością zwiększenia do 20. Ww. podmioty wyłonione zostaną 

w procedurze otwartego naboru, określonej w niniejszym Regulaminie.  

2.  Zgłoszenia mogą składać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa 

śląskiego.  

3. Procedury rekrutacji: 

a. rekrutację prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;  

b. dokumentacja rekrutacyjna, tj. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępna na stronach: www.rops-

katowice.pl oraz es.rops-katowice.pl; 

c. proces rekrutacji dzieli się na dwa etapy. Etap I polega na złożeniu przez podmiot zainteresowany 

udziałem w Targach formularza zgłoszeniowego, który następnie poddany będzie ocenie formalnej 

i merytorycznej. W II etapie dla podmiotów, które pozytywnie przeszły I etap przeprowadzany będzie 

http://www.rops-katowice.pl/
http://www.rops-katowice.pl/


 

 

test występowania pomocy publicznej/de minimis. Podmiot, dla którego test wykaże występowanie 

pomocy, zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów określonych w pkt. 16.  

4. Organizację oraz przebieg całego procesu rekrutacji nadzoruje Komisja, składająca się z pracowników 

ROPS, powołanych Zarządzeniem Dyrektora ROPS. 

5. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do ROPS. 

6. I etap rekrutacji: przyjmowanie zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Składa się 

na nie wypełnienie i przesłanie w terminie do 9 sierpnia 2019 r. na adres etkacz@rops-katowice.pl skanu 

wypełnionego, podpisanego oraz opieczętowanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu). Dopuszcza się również inne możliwości dostarczenia dokumentów, tj. przesłanie pocztą na 

adres ROPS lub dostarczenie osobiste do siedziby ROPS, z zachowaniem terminu wskazanego powyżej. 

7. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

8. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:  

a. przynależność do grupy docelowej, określonej w § 2, pkt. 6 Regulaminu;  

b. przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie i na adres wskazany w pkt. 6. 

9. W przypadku braków formalnych podmiot zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 

7 dni kalendarzowych. 

10. Zgłoszenia, co do których nie uzupełniono braków formalnych, nie podlegają dalszej ocenie. 

11. O zakwalifikowaniu do udziału w Targach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby zgłoszeń 

przewyższającej liczbę miejsc, ROPS zastrzega sobie prawo zastosowania dodatkowych kryteriów 

merytorycznych.  

Ponadto ROPS zastrzega możliwość zastosowania zasady zróżnicowania subregionalnego, której celem 

będzie zapewnienie reprezentacji podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Jednocześnie 

ROPS zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Wystawców, w tym oceny zgodności profilu 

zgłoszonych do wystawienia produktów/usług z charakterem imprezy. 

12. Po zakończeniu I etapu rekrutacji Komisja, o której mowa w pkt. 4 sporządza protokół zbiorczy, 

zawierający wykaz podmiotów zakwalifikowanych, wykaz podmiotów wpisanych na listę rezerwową oraz 

podmiotów niezakwalifikowanych.  

13. II etap rekrutacji: Komisja, o której mowa w pkt. 4 dokonuje oceny podmiotów, które pozytywnie 

przeszły ocenę formalną i merytoryczną pod kątem występowania pomocy publicznej/de minimis 

z wykorzystaniem testu występowania pomocy publicznej/de minimis.  

14. Z przeprowadzonego testu Komisja sporządza protokół.  

15.  Pozytywny wynik testu oznacza, że udział podmiotu w Targach, a tym samym uzyskane w ten sposób 

wsparcie objęte jest regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej w oparciu o zasadę de minimis. 

Podstawą do udzielenia wsparcia, po przeprowadzonym teście występowania pomocy publicznej, jest: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r., poz. 1073); 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431). 



 

 

16. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis składa oprócz formularza zgłoszeniowego oryginały 

następujących dokumentów: 

a. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) - Załącznik nr 2 do 

Regulaminu), 

b. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis/o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

(Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

17. Dokumenty, o których mowa w pkt. 16 należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania 

informacji. Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do ROPS. Niezłożenie 

wymaganych dokumentów we wskazanym czasie skutkować będzie zakończeniem rekrutacji z wynikiem 

negatywnym. 

18. Złożone dokumenty podlegają weryfikacji. W przypadku braków formalnych podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub korekty w terminie 3 dni kalendarzowych. 

19. Dokumenty, o których mowa w pkt. 16 stanowią podstawę do udzielenia pomocy de minimis podmiotowi 

ubiegającemu się o udział w Targach Ekonomii Społecznej. 

20. Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotowi: 

a. który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystał 

z pomocy, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekroczyła równowartość 

w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego 

równowartość w złotych kwoty 100 000 euro obliczonych według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, 

b. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 

pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, 

c. spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej określone w przepisach 

wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji 

przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.  

21. O zakwalifikowaniu do udziału w Targach podmioty zostaną powiadomione mailowo i/lub telefonicznie 

przez ROPS.  

22. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych podmiotów z udziału w Targach wolne miejsce zajmuje 

podmiot z najwyższej pozycji na liście rezerwowej. Podmiot ten otrzymuje drogą e-mailową i/lub 

telefonicznie informację o możliwości udziału w Targach.  

23. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń (minimum 10 podmiotów), ROPS zastrzega sobie 

prawo do ogłoszenia naboru uzupełniającego. 

24. Po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzana jest ostateczna lista Wystawców. 

25. Pomiędzy ROPS a Wystawcą zostanie podpisana umowa, która określi zasady uczestnictwa w Targach 

(Załącznik nr 4 do Regulaminu). 

26. Warunkiem podpisania umowy z Podmiotem ubiegającym się o pomoc de minimis jest złożenie przez niego 

oświadczenia o aktualności wartości otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu) na 



 

 

dzień podpisania umowy lub skorygowanego formularza wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 16 

(dotyczy wyłącznie podmiotów, o których mowa w pkt 15). 

27. Dzień podpisania umowy z Wystawcą jest dniem udzielenia pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 

Niepodpisanie umowy oznacza rezygnację podmiotu z udziału w Targach. 

28. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis Wystawca otrzymuje wystawione przez ROPS 

Zaświadczenie o pomocy de minimis (Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 

2014 r., poz. 1550). 

 

§ 4 

Polityka prywatności i poufności 

 

1. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację projektu i nie podlegają zwrotowi.  

2. ROPS gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych udostępnianych przez podmioty w czasie 

trwania projektu. W stosunku do danych osób wskazanych do kontaktu mają zastosowanie przepisy 

określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy, 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543),  

3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis/o nieotrzymaniu pomocy de minimis, 

4. Wzór umowy, 

5. Oświadczenie o aktualności wartości otrzymanej pomocy de minimis.  


