
1. Jak należy rozumieć kryterium B.1.12? Czy do 5% wzrostu dolicza się dotację na rozpoczęcie 

działalności przedsiębiorstwa społecznego? 

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach części 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanej z EFS w przypadku przedsiębiorstwa społecznego za obrót należy przyjąć sumę 

przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – 

tzn. sumę przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów 

finansowych. Wobec powyższego dotacja oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej, objęte 

regułami pomocy de minimis, jest również składową obrotu. 

 

2. Jak liczyć koszty pośrednie w kontekście obrotu wnioskodawcy? 

 

Generator w poszczególnych latach nie dolicza do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich za 

dany rok. Dlatego należy samodzielnie doliczyć odpowiedni procent kosztów pośrednich do roku, 

w którym koszty bezpośrednie są najwyższe i z tą kwotą porównać swój obrót. 

 

3. Jak rozumieć pojęcie „średnioroczność” w kontekście kryterium mówiącego o minimalnej liczbie 

miejsc pracy utworzone w wyniku działalności OWES? Co jeśli projekt będzie trwał 3 lata i 2 

miesiące? 

 

W przypadku realizacji projektu przez okres 3 lat i 2 miesięcy Wnioskodawca powinien założyć liczbę 

miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES, średniorocznie na poziomie minimum 7 

w okresie trzech lat i czwartym roku proporcjonalnie do okresu realizacji (2 miesiące), tj. min. 

1 miejsce. 

 

4. Czy liczba osób musi być taka sama jak liczba miejsc projektowych (sekcja C4 B  

w generatorze)? 

 

Nie, może zdarzyć się sytuacja, że liczba miejsc projektowych będzie większa niż liczba uczestników. 

Jeśli np. będzie 100 uczestników projektu, ale każdy z nich będzie mógł wziąć udział w dwóch 

formach wsparcia (np. w dwóch różnych szkoleniach), to liczba miejsc będzie wynosiła 200. 

 

5. Na jakie działania można udzielać bezzwrotnego wsparcia – dotacje (odnosząc się do zapisów 

Regulaminu konkursu str. 13)? 

 

Informujemy, iż działania podejmowane w ramach niniejszego konkursu mogą obejmować udzielenie 

bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacje) na: 

a) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

b) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych; 



c) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w podmiotach ekonomii społecznej, 

wyłączenie pod warunkiem przekształcenia  tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. 

  

W przypadku, o którym mowa w lit. b, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji beneficjent 

zobowiązany jest do przekazania pisemnych oświadczeń osób, które zostaną zatrudnione na nowo 

utworzonych stanowiskach pracy, potwierdzających spełnienie przesłanek, o których mowa w ww. lit. 

 

6. Jak należy interpretować osobę bezrobotną? 

  

Ilekroć mowa o osobach bezrobotnych mówimy o osobach w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie w projekcie 

może być kierowane wyłącznie do tych osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku 

pracy, co nie jest równoznaczne z osobami zakwalifikowanymi do III profilu pomocy, o których mowa 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że wsparcie 

w postaci dotacji może być kierowane do wszystkich osób bezrobotnych - może ono być kierowane 

wyłącznie do tych osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalane od rynku pracy, a więc takich, 

które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających 

i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie 

z definicją zawartą w Słowniku pojęć Regulaminu konkursu. 

 


