MINISTER
RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻENIE AKREDYTACJI
„AKSES” - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
EDYCJA 2019

Proces przedłużania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2)
zwanego dalej: „Zarządzeniem”.
Przedmiotowe przedłużenie będzie przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy, liczonych od
daty zakończenia obowiązującej akredytacji.

1. Sposób złożenia wniosku o przedłużenie akredytacji.
Nabór wniosków o przedłużenie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2019 r.1
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek nie później niż 21 dni przed upływem
terminu obowiązywania aktualnej akredytacji. Wniosek o przedłużenie akredytacji „AKSES”
składa się w postaci elektronicznej (podpisany skan) oraz papierowej.
Dla zachowania terminu do złożenia wniosku (tj. nie później niż 21 dni przed upływem
terminu obowiązywania aktualnej akredytacji) wystarczające jest wysłanie wniosku
w wersji elektronicznej, wersję papierową należy przesłać niezwłocznie2.
Dla wniosków w wersji papierowej przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu
wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: akses@mrpips.gov.pl.
Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie.
2 Należy jednak mieć na uwadze, że podczas oceny formalnej komisja ds. oceny wniosków sprawdza m.in. czy wniosek został złożony na
wzorze wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, czyli z uwzględnieniem wersji papierowej. W przypadku uchybienia terminu 7 dni
na przesłanie uzupełnienia, wniosek zostaje odrzucony formalnie (zgodnie z § 6 ust. 1 – 4 Zarządzenia).
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Wniosek w wersji papierowej należy przesłać na adres: Departament Ekonomii
Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul.
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o akredytację AKSES – nabór
2019”.

2. Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków o przedłużenie
akredytacji .
O warunkowe przedłużenie akredytacji mogą się ubiegać w szczególności OWES, którym
aktualnie obowiązująca akredytacja niezbędna jest do dokończenia realizacji działań
projektowych, a o nową akredytację będą ubiegać się w zmienionej formule partnerskiej.
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz informację o stanie realizacji
projektu/ów na usługi wsparcia ekonomii społecznej, realizowanych na podstawie przyznanej
akredytacji, współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Przy ocenie wniosku komisja ds. oceny wniosku bierze pod uwagę w szczególności
uzasadnienie, opinię ROPS, dotychczas osiągnięte wskaźniki oraz wyniki audytów oraz
wizyt monitorujących.

3. Załączniki do ogłoszenia:
a) Standardy usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
b) Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia
2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz.
21);
c) Zarządzenie nr 2 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 stycznia
2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz.
MRPiPS z 2018 r. poz. 2);
d) Wniosek o przedłużenie akredytacji „AKSES”.

