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ZESTAWIENIE UWAG DO REGULAMINU 
Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” 

na lata 2022-2025. 
 
 

L.p. Rozdział, punkt, 
nr strony 

Treść uwagi wraz z uzasadnieniem Propozycja nowego zapisu Uwzględniona/Nie 
uwzględniona 

1. OZRSS Str. 6, pkt 2 „Wnioskodawca może zdecydować się na jedno 
przedsięwzięcie mieszczące się w jednym ze 
wskazanych obszarów lub na takie, które łączy 
elementy kilku obszarów. W przypadku, w którym 
przedsięwzięcie wpisywać   się będzie w realizację 
więcej niż jednego obszaru, Wnioskodawca wskazywać 
będzie we wniosku działanie wiodące - najistotniejsze z 
perspektywy osiągnięcia zaplanowanych efektów oraz 
zaangażowania środków finansowych.” 

W dokumencie należy 
wskazać przykład takiego        
wniosku. 

Nie uwzględniono 
Wybór działań z różnych 
obszarów nie jest 
obowiązkowy. Wskazanie 
przykładowych działań w 
poszczególnych obszarach 
jest wystarczającą 
wskazówką dla 
wnioskodawcy. 
Wnioskodawca 
przygotowując ofertę może 
połączyć przykłady działań 
wskazane w poszczególnych 
obszarach tworząc wskazany 
w cytowanym fragmencie 
regulaminu wniosek.  

Str.6, 1) Obszar 1 a) a) przygotowanie indywidualnego planu reintegracji dla 
zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników 
PS, 

b) b) działania reintegracyjne (np. zakup usług) 
adresowane do zagrożonych wykluczeniem społecznym 
pracowników 
PS, 

Należy połączyć 
przygotowanie  
indywidualnych planów 
reintegracji z planowanymi w 
nim działaniami, same 
przygotowanie planów jest 
nieadekwatne. 

Uwzględniono 
Zmodyfikowano zapis. 

Str.7, 1) Obszar 1, ppkt d) d) wsparcie np. w postaci szkoleń, doradztwa, 
mentoringu, superwizji, a także przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu dla pracowników 
zaangażowanych w proces reintegracji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracowników 

Należy rozszerzyć katalog 
terapii i pomocy w zakresie 
zagrożeń wypalenia 
zawodowego. 

Nie uwzględniono 
Wskazany katalog wsparcia 
nie jest zamknięty (podano 
tylko przykłady działań w 
ramach ww.). 
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PS lub uczestników PZS). 

Str. 7, 2) Obszar 2 „…społecznej, a w szczególności przedsiębiorstw 
społecznych do świadczenia usług społecznych 
domowych i środowiskowych dw społeczności lokalnej. 
PES będą mogły przeprowadzić działania 
modernizacyjne dotyczące prowadzonej działalności 
pożytku publicznego (odpłatnej lub nieodpłatnej) oraz 
działalności gospodarczej, czy też innej działalności 
odpłatnej. PES będą mogły wnioskować o wsparcie, o ile 
przyczyni się ono do 
rozwinięcia potencjału do….” 

Należy zrezygnować ze 
wspierania działalności 
statutowej nieodpłatnej gdyż 
nie jest to ekonomia 
Społeczna. 

Nie uwzględniono 
Działalność statutowa 
nieodpłatna nie jest 
wyłączona z definicji 
Ekonomii Społecznej. 

Str. 11, pkt 1.2 a) minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 
000,00 zł, 
 
b) maksymalna kwota wsparcia finansowego – 
170 000,00 zł,  

Należy przy każdej kwocie 
dodać słowo netto, w 
przypadku kiedy VAT jest 
wydatkiem 
niekwalifikowalnym. 

Nie uwzględniono 
Wskazano minimalną i 
maksymalną kwotę wsparcia 
w ramach Programu. 
Regulamin naboru wniosków 
zawiera informacje odnośnie 
kwestii Podatku VAT m.in.:  
„1. VAT nie jest wydatkiem 
kwalifikowalnym i nie może 
być finansowany w ramach 
Programu; 
2. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do 
zabezpieczenia środków 
własnych, z których pokryje 
wartość podatku VAT.” 

Str. 11, pkt 1.3 3) Kwoty udzielonego wsparcia będą uzależnione od 
posiadanych środków finansowych na realizację 
Programu. Minister zastrzega sobie prawo 
zaproponowania innej kwoty wsparcia finansowego na 
realizację przedsięwzięcia w ramach Programu, niż 
kwota wnioskowana. 
W takim przypadku Wnioskodawca jest obowiązany do 
Przedłożenia zaktualizowanego planu. 

Rezygnacja z tego zapisu. Jest    
to zapis, który budzi nasze 
obawy. Jest bardzo 
arbitralny. 

Nie uwzględniono 
Zapis jest konieczny. 
Wydatki publiczne powinny 
być dokonywane w sposób 
celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, 
b) optymalnego doboru 
metod i środków służących 
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osiągnięciu założonych 
celów; 
2) w sposób umożliwiający 
terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

Str. 12, pkt 1.4 Środki finansowe w ramach wsparcia z Programu 
przekazywane będą tym OOW, których wnioski zostały 
zatwierdzone do wsparcia po zawarciu umowy, 
jednorazowo, w formie zaliczki, w wysokości określonej 
w umowie. 

Należy określić wysokość 
zaliczki, na przykład w formie 
procentowej. Należy w 
regulaminie podać wysokość 
zaliczki, gdyż ma ona duże 
znaczenie przy planowaniu 
inwestycji oraz jej cashflow. 

Nie uwzględniono 
Zaliczka będzie wypłaca 
zgodnie z ww. zapisem 
jednorazowo w wysokości 
100% środków finansowych 
zatwierdzonych do realizacji 
wsparcia po zawarciu 
umowy. 

Str. 12, pkt 1.7. Wydatki finansowane ze środków przewidzianych na 
realizację Programu nie mogą być pokryte ze środków 
publicznych pochodzących z innych źródeł, w 
szczególności ze środków EFS+. 

Należy umożliwić montaż 
finansowy inwestycji oraz 
rozważyć pożyczkę obrotową 
(płynnościową dla ES) nam 
VAT. Zastanawia nas również 
to, dlaczego wydatki nie 
mogą być pokryte z innych 
źródeł publicznych np.: 
PFRON czy dotacji z 
samorządu. 

Odpowiedź 
Montaż finansowy dotyczący 
pokrycia kosztów podatków 
VAT jest możliwy, o ile 
pochodzi z źródeł własnych 
Wnioskodawcy np. 
otrzymanej na ten cel 
pożyczki płynnościowej, czy 
innej dotacji. 

Str. 12. pkt 2 Nabory wniosków w ramach Programu będą ogłaszane 
do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 
na jego realizację. 

Rekomendujemy 
wprowadzenie terminów 
zawiłych oraz określenie ile 
planuje się naborów i w jakim 
czasie. Np. Edycja 2023 w 
grudniu 2022 i edycja 2024 w 
grudniu 2023 - taka 
informacja jest bardzo 
istotna ze względu na 
proponowaną demarkację. 

Nie uwzględniono  
Określenie liczby naborów w 
ramach Programu nie jest 
możliwe – nabory będą 
ogłaszane do wyczerpania   
puli środków przewidzianych 
na realizację Programu. W 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków Minister określa 
pulę środków, jaka będzie 
przeznaczona na wsparcie 
przedsięwzięć w ramach 



4 

 

 

danego naboru. W 
przypadku braku środków 
finansowych Minister może 
odwołać nabór wniosków 
ogłoszony w ramach 
Programu. 

Str. 12, pkt 3 Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach   
Programu i związanych z nim działań wynosi 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Rekomendujemy zwiększenie 
okresu realizacji. 
Dwanaście miesięcy to dla 
niektórych inwestycji będzie 
bardzo krótki okres. Jest on 
związany także z odbiorami 
równych prac. Ich termin nie 
zależy od inwestora. 
Rekomendujemy wydłużenie 
okresu realizacji. 

Nie uwzględniono 
Okres realizacji działań w 
ramach Programu był 
wcześniej konsultowany. 
Przyjęcie okresu realizacji 
wniosków przez 12 jest 
optymalny w celu realizacji i 
rozliczenia wniosków do 
końca 2025 r. Ze względu na 
możliwość realizacji więcej 
niż jednego naboru, okres 12 
miesięcy realizacji projektów 
jest optymalny w celu 
osiągnięcia wskaźnika 
inwestycji w ramach KPO, 
czyli liczby podmiotów 
ekonomii społecznej (w tym 
przedsiębiorstw 
społecznych) objętych 
wsparciem. 
  

Str. 12, pkt 3 Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach  
Programu i związanych z nim działań wynosi 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Rekomendujemy zapis 
umożliwiający realizację 
inwestycji od momentu 
ukazania się informacji o 
dofinansowaniu na liście 
rankingowej. 

Nie uwzględniano 
Jw. 

Str. 13, pkt 4 Rekomendujemy wykreślenie punktu. 
Według naszej oceny nie jest on adekwatny do obecnej 
sytuacji społeczno- gospodarczej. 

 Nie uwzględniano 
Jest to zapis wymagany 
zgonie z załącznikiem do 
decyzji wykonawczej Rady w 
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sprawie zatwierdzenia oceny 
planu odbudowy i 
zwiększania odporności dla 
Polski 
 

Str. 13 Rekomendujemy wykreślić punkt Wykreślić punkt Nie uwzględniano 
Jw. 

Str. 13 Rekomendujemy wykreślić punkt Wykreślić punkt Nie uwzględniano 
Jw. 

Str. 13 Rekomendujemy wykreślić punkt Wykreślić punkt Nie uwzględniano 
Jw. 

Str. 14, wydatki 
majątkowe 

Należy sprawdzić zgodności tych zapisów z zadami 
księgowania 
wydatków i ich amortyzacji . Kwalifikowalne wydatki: 
inwestycyjne np. samochód – do rozliczenia projektu 
trzeba uwzględnić całkowity koszt tego zakupu. W 
rachunkowości trzeba rozłożyć ten koszt na okres 
zgodny z tabelą amortyzacyjną (samochody na 3 lata). 
Amortyzowanie w czasie tego zakupu jest 
warunkiem uznania go za kwalifikowalny. 

 Nie uwzględniono 
Amortyzacja wg Programu i 
Regulaminu naboru 
wniosków jest kosztem 
niekwalifikowalnym. 
Amortyzacja jest to koszt 
zużycia środka trwałego. 
Ze środków KPO będzie 
ponoszony zakup środka 
trwałego, a nie jego koszt 
zużycia.  

Str. 15, wydatki bieżące Remont i zakup towarów powinny być do 70%  Nie uwzględniono 
Remont nie jest wydatkiem 
majątkowym w ujęciu 
rachunkowym. Wydatki na 
remont środków trwałych 
należy finansować z dotacji 
na wydatki bieżące, a 
wydatki na modernizację 
środków trwałych należy 
sfinansować z dotacji na 
wydatki majątkowe 
(inwestycyjne).  

Str. 15, Prawidłowa 
kwalifikacja wydatków 

W budżetach planuje się  koszty, a nie wydatki Zamiast 
wydatków powinno być kosztów. Należy doprecyzować   
słownictwo. 

 Nie uwzględniono 
W Programie i Regulaminie 
naboru wniosków występują 
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oba określenia – 
Wnioskodawca jest 
zobowiązany do    wskazania 
wszystkich kosztów i 
wydatków jakie zostaną (we 
wniosku)/ zostały (w 
sprawozdaniu) poniesione w 
związku z realizacją 
przedsięwzięcia. 
 

Str. 16, 5.KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALNE, 
pkt 5.5 

Należy sprawdzić zgodności tych zapisów z zasadami 
księgowania wydatków i ich amortyzacji. Należy podać 
przykład: amortyzacja – w rozumieniu zakupu 
wcześniejszego (nie w ramach projektu), który nadal 
jest amortyzowany  (na koszt amortyzacji nie „wydaje 
się „ już pieniędzy, to jest tylko koszt rachunkowy, przy 
rozliczeniu projektu – nie zgadzałby się stan 
wykorzystanych środków 
dotacji ze stanem konta  bankowego). 

 Odpowiedź 
Zgodnie z Programem i 
Regulaminem naborów 
wniosków amortyzacja jest 
kosztem 
niekwalifikowalnym.  

Str. 16, 5.KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALE, pkt 
5.14 

Należy w zapisach dopuścić  możliwość, że w wyniku 
inwestycji będzie trzeba   odbyć podróż służbową. 

 Nie uwzględniono 
Niekwalifikowalne są koszty 
wyjazdów służbowych osób 
zaangażowanych w 
realizację projektu na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej, chyba że 
umowa ta określa zasady i 
sposób podróży służbowych. 

Str. 16, pkt 5 - 
amortyzacja 

Należy sprawdzić zgodności tych zapisów z  zadami 
księgowania 
wydatków i ich  amortyzacji. Należy podać przykład: 
amortyzacja – w rozumieniu zakupu wcześniejszego 
(nie w ramach projektu), który nadal jest 
amortyzowany (na koszt amortyzacji nie „wydaje się„ 
już pieniędzy, to jest tylko koszt rachunkowy, przy 
rozliczeniu projektu – nie zgadzałby się stan 
wykorzystanych środków dotacji ze stanem konta 

 Nie uwzględniono 
Zgodnie z Programem i 
Regulaminem naborów 
wniosków amortyzacja jest 
kosztem 
niekwalifikowalnym. 
Amortyzacja jest to koszt 
zużycia środka trwałego. 
Ze środków KPO będzie 
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bankowego). ponoszony zakup środka 
trwałego, a nie jego koszt 
zużycia. 

Str. 17, ogłoszenie naboru Należy wydłużyć termin naboru do min 21 dni zgodnie 
z UOPPiW. 

Nabór wniosków trwa co 
najmniej 21 dni od momentu 
opublikowania ogłoszenia o 
naborze. Każdy z naborów 
będzie przeprowadzony na 
podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

Nie uwzględniono 
Termin ustalony zgodnie z 
Ustawą o ekonomii 
Społecznej tj. co najmniej 14 
dni. Może być dłuższy. 

Str. 17, 2.ZŁOŻENIE 
WNIOSKU, pkt 3 

Należy doprecyzować zapis. Wniosek będzie złożony w 
generatorze, następnie należy dostarczyć wniosek 
wydrukowany i podpisany w 2 egzemplarzach. 

 Uwzględniono  
Przeformułowano zapis 
Wnioskodawca jest 
obowiązany do złożenia 
oryginału wniosku 
podpisanego przez osoby 
upoważnione do 
reprezentowania 
Wnioskodawcy tylko w 
przypadku przyznania 
wsparcia przed 
podpisaniem umowy o 
wsparcie działalności. 
 

Str. 18, pkt 5 Ponownie rekomendujemy wydłużenie terminu 
realizacji projektu. W przypadku wielu projektów 
modernizacyjnych/ inwestycyjnych czas 12 miesięcy 
może być zbyt krótki. 

 Nie uwzględniono. 
Jw. 

Str. 18, pkt 6 i 7 Należy doprecyzować zapis, co w przypadku jeśli 
PES/PS złoży wniosek i nie otrzyma dofinansowania. 

 Nie uwzględniono 
Z zapisu jasno wynika, że 
Podmiot może złożyć 1 
wniosek w ramach 1 naboru. 
Jeżeli nie otrzyma wsparcia 
może ubiegać się o wsparcie 
w kolejnym naborze. 
Przesłanką do braku 
możliwości udziału w 
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kolejnych naborach jest 
otrzymanie już wsparcia 
finansowego w ramach 
Programu. 

Str. 20 Do zespołu rekomendujemy udział członków KM KPO, 
rekomendowanych przez RPP 

 Nie uwzględniono 
Zespół do oceny wniosków 
oraz jego skład powoływany 
jest zgodnie z ustawą o 
ekonomii społecznej. 

Str. 20 Na jakiej podstawie Minister zmniejsza 
dofinansowanie? Zmniejszenie dofinansowania w 
przypadku wielu projektów modernizacyjnych może 
skutkować nie zrealizowaniem 
przedsięwzięcia. 

 Nie uwzględniono 
Minister jest zobowiązany 
do dokonywania wydatków 
publicznych w sposób 
celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, 
b) optymalnego doboru 
metod i środków służących 
osiągnięciu założonych 
celów; 
c) w sposób umożliwiający 
terminową realizację zadań; 
d) w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
Ewentualne zmniejszenie 
dofinansowania będzie 
uwzględniało możliwość 
realizacji przedsięwzięcia.  

Str. 26 Należy określić, w jaki sposób będą weryfikowane  
kryteria horyzontalne podczas oceny formalnej. 

 Nie uwzględniono 
Kryteria horyzontalne jako 
element oceny formalnej 
będą ocenianie w skali 0-1 
tzn. spełnia/nie spełnia. Opis 
każdego kryterium 
horyzontalnego został 
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umieszczony w Regulaminie i 
określa sposób jego 
weryfikacji.  

Str. 27 Należy doprecyzować, czy istnieje odwołanie od oceny 
formalnej i ewentualnie uzupełnienia. Należy 
opublikować listę  rankingową po ocenie formalnej. 

 Nie uwzględniono 
Na str. 30 Regulaminu zapis 
informujący, że decyzja o 
przyznaniu bądź 
nieprzyznaniu wsparcia nie 
jest decyzją administracyjną 
w rozumieniu kodeksu 
postępowania 
administracyjnego i nie 
przysługuje od niej 
odwołanie. 

Str. 28 pkt 5 To kryterium, które już jest oceniane w punkcie 4  Nie uwzględniono 
We wskazanym kryterium 
ocenia się prawidłowo 
określoną i wskazaną w 
kosztorysie wysokość 
kosztów jednostkowych oraz 
uzasadnienie kosztów –ww. 
kryteriów nie ma we 
wskazanym pkt 4. 

Str. 29, pkt 6 W naszej ocenie jest to  bardzo subiektywne kryterium 
i należałoby zastanowić się nad jego obecnością. 

 Nie uwzględniono 
Zamierzone efekty realizacji 
przedsięwzięć wskazane 
przez Wnioskodawcę 
pozwalają określić 
racjonalność 
przedsięwzięcia, 
przewidywany poziom 
osiągnięcia zmian/y oraz jej 
wpływ na podmiot, ale i 
otoczenie lokalne. Kryterium 
jest konieczne również do 
określenia zmiany na skutek 
realizacji przedsięwzięcia. 
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Str. 29, pkt 9 Rekomendujemy podanie definicji innowacji.  Uwzględniono 

Str. 31, Jeśli oprócz przygotowania danych do umowy na 
dofinansowanie będzie trzeba zmieniać kluczowe 
elementy projektu jak opis  działań, harmonogram i 
kosztorys - należy znacznie wydłużyć termin z 7 dni do 
min 14 dni. 

 Nie uwzględniono 
W takim przypadku zmiany 
dokonywane we wniosku nie 
maja charakteru 
całościowego lub 
kluczowego - wniosek stałby 
się wówczas zupełnie innym 
wnioskiem i wymagałby 
ponownej oceny. 

Str. 32 pkt 3 Wnioskujemy o wydłużenie terminu do min 14 dni  Nie uwzględniono 
Jw. 

Str. 32 pkt 4 W naszej ocenie warto tutaj też podać termin w  jakim 
to się odbędzie. 

 Nie uwzględniono  
Określenie ww. terminu 
procedowania umów nie jest 
możliwe z uwagi na bardzo 
indywidualnie sytuacje np. 
związane z koniecznością 
uzupełnia braków przez 
Wnioskodawcę. 

Str. 33 pkt 7 Należy się zastanowić, czy punkt ten ma dotyczyć 
całego wniosku. Często będą tam zawarte dane 
rynkowe i konkurencyjne dla danych  PES/PS 

 Nie uwzględniono 
Podpisanie umowy o 
wsparcie działalności 
oznacza, że wniosek wraz 
umową oraz jej załączniki 
stają się informacją 
publiczną. Wnioskodawca 
wyraża zgodę na 
udostępnienie danych w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej, z 
zastrzeżeniem wynikającym 
z art. 5 ust. 2 tej ustawy, w 
szczególności ochrony 
danych osobowych. Dane 
podlegają anonimizacji. 
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Str. 35 Należy dodać: bez aneksowania umowy.  Uwzględniono 

Str. 37 pkt 5 Należy je umieścić w kosztorysie w ramach 30%  Uwzględniono  
 

Str. 39 Zapis ten sugeruje istnienie  transzy dotacji.  Nie uwzględniono 
Środki finansowe w ramach 
wsparcia z Programu 
przekazywane będą 
jednorazowo 

Str 39 ppkt c W sprawozdaniu pokazuje się wydatki, w kosztorysie  
koszty 

wyp Uwzględniono 
Wprowadzono zapis koszty i 
wydatki. 

Str. 40 Rekomendujemy rezygnację   ze składania sprawozdania 
częściowego. 

 Nie uwzględniono  
Sprawozdanie częściowe jest 
nieobligatoryjne.  

Str. 41 W naszej ocenie zapis jest niejasny. Czy chodzi o 
nazwiska osób zgodnie z KRS? 

 Uwzględniono 
Osoba reprezentująca 
zgodnie z KRS. 

Str. 42, II Informacje o 
wnioskodawcy 

Należy określić jaki jest  limit  znaków. 
Doprecyzowanie wskaźnika: Liczba etatów, czy liczba 
osób zatrudnionych w PES/PS w przeliczeniu na etaty. 

 Uwzględniono 

Str. 43, pkt 4, dotyczy 
wszystkich obszarów 

Nie jest jasne czy należy wybrać w ramach jednego 
obszaru jedno z działań czy kilka. 

 Odpowiedź 
Generator da możliwość 
wielokrotnego wyboru tj. 
działań w ramach obszaru 
wiodącego, a także działań 
towarzyszących, z 
pozostałych obszarów 
wsparcia. 

Str. 44 Rekomendujemy brak limitu ilości znaków.  Nie uwzględniono 
Limit znaków w generatorze 
jest optymalny. 

Str. 46 Czy te rezultaty są obligatoryjne, nie zależnie  od 
obszaru działania, w ramach którego składa się 
wniosek? 

 Odpowiedź 
Tak, są obligatoryjne. 

Str. 46 W tym punkcie należy się zastanowić co w wypadku 
nieprowadzenia działalności gospodarczej tylko 
odpłatnej (PES). 

 Odpowiedź 
Wskaźnik służy do celów 
sprawozdawczych 
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Ministerstwa, nie podlega 
ocenie. 

Str. 61 Rekomendujemy nie limitowanie czasu na okres 12 
miesięcy, tylko dłużej. 

 Nie uwzględniono 
Jw. 

Str. 62 Koszty prowadzenia odrębnego rachunku  powinny być 
kwalifikowalne i umieszczone w kosztach obsługi ( 
30%). 

 Nie uwzględniono  
Prowadzenie rachunku nie 
jest kosztem 
kwalifikowalnym, ale jest 
wyłączenie dot. kosztów 
przelewów, które są 
kwalifikowalne. 

Str. 65 Rekomendujemy rezygnację z częściowego 
sprawozdania. 

 Nie uwzględniono  
Sprawozdanie częściowe nie 
jest obligatoryjne   

Str. 65 W naszej ocenie jest to bardzo ryzykowny zapis w 
obecnej sytuacji społeczno- 
gospodarczej. 

 Nie uwzględniono 
Jw. 

Str. 65 Rekomendujemy nielimitowanie w okresie 12 miesięcy 
terminu 
realizacji przedsięwzięcia. 

 Nie uwzględniono 
Jw. 

Str. 65 Zapis według nas jest nie jasny: 30 dni na 
sprawozdanie końcowe, a 15 na oddanie pieniędzy 
niewykorzystanych? 

 Nie uwzględniono 
Zapis występuje we wielu 
umowach na realizację 
zadań publicznych np. 
zgodnie ze wzorem umowy 
na realizację zadnia 
publicznego, o której mowa 
w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 
24 kwietnia  
2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie (dz. U. Z 2018 
r. Poz. 450, z późn. Zm.)   

2. PROFES Spns. 
/ OWES dla 
Subregionu 
Północnego 

IV.2 
Str. 10-11 
DEMARKACJA I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

Zniesienie lub skrócenie okresu karencji dot. 
bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez 
OWES ze środków EFS lub EFS+  
 

Pkt 3 Ze wsparcia skorzystać 
będą mogły również te 
podmioty uprawnione, które 
korzystały ze wsparcia, o 

Nie uwzględniono 
Linia demarkacyjna została 
ustalona na podstawie 
wytycznych Instytucji 
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Województwa 
Opolskiego 

PODWÓJNEMU 
FINANSOWANIU 

Wiele PS korzysta cyklicznie ze wsparcia OWES i okres 
karencji znaczną cześć z nich wykluczy z wnioskowania 
o pomoc na rozwój w ramach KPO. Proponuje się, tak 
jak dzieje się to w przypadku wsparcia OWES, 
zobowiązywać podmioty do złożenia deklaracji o braku 
podwójnego finansowania i/lub przedłożyć 
zaświadczenie od OWES wykazującym świadczone 
wsparcie i jego przeznaczenie zamiast okresu karencji. 
Zwłaszcza jeśli chodzi o okres, w którym PS są w 
okresie trwałości i korzystają jedynie ze wsparcia 
pomostowego, które nie ma charakteru 
inwestycyjnego i modernizacyjnego a służy jedynie 
utrzymaniu miejsc pracy. Lub innym rozwiązaniem 
byłoby skrócenie okresu karencji w taki sposób, że 
podmioty mogłyby się ubiegać o wsparcie w ramach 
KPO po rozliczeniu wsparcia finansowego OWES 
rozumianego jako jednorazową dotację. 

którym mowa w pkt 1 lit a i b. 
o ile wsparcie to: 

a) zostało rozliczone,  
lub 

b) dotyczy innych zakupów niż 
te wskazane we wniosku. 
 
Pkt 4 
Za moment udzielenia 
wsparcia, o którym mowa w 
pkt 2 lit. a uważa się 
najpóźniejszą datę udzielenia 
pomocy publicznej określoną 
w zaświadczeniu o udzieleniu 
pomocy de minimis 
wystawionym przez  OWES w 
związku z przyznaniem 
bezzwrotnego wsparcia 
finansowego na utworzenie 
lub utrzymanie stanowiska 
pracy. 
               Pkt 5  
Za rozliczenie, o którym 
mowa w pkt 3 lit. a, uważa się 
dokonanie i rozliczenie z 
OWES lub pośrednikiem 
finansowym zakupów, na 
które podmiot ekonomii 
społecznej otrzymał wsparcie 
bezzwrotne na utworzenie 
stanowiska pracy lub 
pożyczkę.  

Koordynującej (dalej IK) 
„Linia demarkacyjna 
pomiędzy Krajowym Planem 
Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (KPO) a Polityką 
Spójności (PS)” 

IV.2 
Pkt. 2 lit. b 
Str. 10 
DEMARKACJA I 
PRZECIWDZIAŁANIE 

Rozszerzenie możliwości wykazania braku podwójnego 
finansowania w oparciu o opinię OWES lub podmiotu 
udzielającego wsparcia zwrotnego. 
Możliwość ta pozwoli efektywnie dokonać oceny 
(podmiot udzielający wsparcia jest w posiadaniu 

Pkt. 2 lit. b 
zobowiążą się do 
przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego na swój koszt, 
w którym potwierdzą brak 

Nie uwzględniono  
Jw. 
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PODWÓJNEMU 
FINANSOWANIU 

wszystkich informacji dot. ponoszonych wydatków w 
ramach wsparcia zwrotnego/bezzwrotnego) oraz 
pozwoli PES/PS, które już zobligowane jest do 
zabezpieczenia środków na VAT, zminimalizować 
koszty ubiegania się o wsparcie czy jego rozliczenie. 

podwójnego finansowania i 
przedłożą jego wyniki (tj. 
raport z opinii biegłego 
rewidenta lub opinia 
podmiotu udzielającego 
wsparcia – OWES, podmiotu 
udzielającego wsparcia 
zwrotnego) w ramach 
rozliczenia środków z KPO. 

3. 
Stowarzyszenie 
Kujawsko-
Pomorski 
Ośrodek 
Wsparcia 
Inicjatyw 
Pozarządowych 
TŁOK 

ROZDZIAŁ IV 
pkt 2 – DEMARKACJA I 
PRZECIWDZIAŁANIE 
PODWÓJNEMU 
FINANSOWANIU 
 s. 10 

Rekomendujemy skorygowanie zapisów odnośnie 
demarkacji i przeciwdziałania podwójnemu 
finansowaniu. Proponujemy, by ujednolicić zasady 
korzystania ze wsparcia w ramach Programu dla 
podmiotów, które a. korzystały z bezzwrotnego 
wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze 
środków EFS lub EFS+ oraz b. ze wsparcia zwrotnego 
dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, 
finansowanego z EFS i EFS+. W obecnej wersji 
programu przewidziano inne zasady dla podmiotów a. i 
b.  
Większość miejsc pracy w już funkcjonujących polskich 
PS powstała przy udziale dotacji OWES. Zapisy w 
regulaminie odnośnie demarkacji i przeciwdziałania 
podwójnemu finansowaniu mogą stanowić barierę w 
realizacji celu programu „Odporność oraz rozwój ES i 
przedsiębiorczości społecznej”, jakim jest zachowanie 
miejsc pracy w PS (patrz s. 9 programu) i osiągnięcia 
kluczowego dla programu wskaźnika „przedsiębiorstwa 
objęte wsparciem (w tym: małe, również mikro, 
średnie, duże)”. Jeśli środki w ramach konkursu mają 
pozyskiwać przedsiębiorstwa społeczne, a nie tylko 
podmioty ekonomii społecznej, należy uelastycznić 
zapisy, by PS, które tworzyły miejsca pracy w ramach 
dotacji OWES, mogły w większym zakresie sięgać po 
środki na modernizację w ramach KPO. PS to podmioty, 
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji – są to 
w przeważającej większości młode firmy, które 

Wprowadzenie zapisu w 
kształcie: 
Ze wsparcia skorzystać będą 
mogły te podmioty 
uprawnione, które korzystały 
ze wsparcia, o którym mowa 
w pkt 1 lit a i b. o ile wsparcie 
to 
c) zostało rozliczone,  
lub 
d) dotyczy innych 

zakupów niż te wskazane we 
wniosku. 
Usunięcie podpunktu „Ze 
wsparcia skorzystać będą 
mogły również te podmioty 
uprawnione, które korzystały 
ze wsparcia, o którym mowa 
w pkt 1 lit. a o ile: 

a) od momentu udzielenia tego 
wsparcia do momentu 
złożenia wniosku upłynęło co 
najmniej 6 miesięcy,  
lub  

b) zobowiążą się do 
przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego na swój koszt, 
w którym potwierdzą brak 

Nie uwzględniono  
Jw. 
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dotknęły najpierw skutki pandemii COVID, a obecnie 
wojny w Ukrainie – rosnące ceny energii, produktów 
itp. Obciążanie ich kosztem audytu i raportu z opinii 
biegłego rewidenta to poważna bariera utrudniająca 
dostęp do KPO.  
Rekomendujemy, by PS, które korzystały z 
bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez 
OWES ze środków EFS lub EFS+, na zasadzie 
oświadczenia deklarowały we wniosku, że uzyskane z 
OWES wsparcie dotyczyło innych zakupów niż te 
wskazane we wniosku w ramach programu „Odporność 
oraz rozwój ES i przedsiębiorczości społecznej”. 

podwójnego finansowania i 
przedłożą jego wyniki (tj. 
raport z opinii biegłego 
rewidenta) w ramach 
rozliczenia środków z KPO. 
 

V, pkt 1 – 
ŚRODKI PRZEZNACZONE 
NA REALIZACJĘ 
PROGRAMU, s. 11 

Regulamin wprowadza rozróżnienie w wysokości 
dotacji: 
a) minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 
000,00 zł, 
b) maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 
000,00 zł, 
c) maksymalna kwota wsparcia finansowego w 
przypadku Wnioskodawcy, który zobowiąże się do 
uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w 
okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu 
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 
społecznej – 190 000,00 zł. 
 
Rekomendujemy, by do dotacji w wysokości 190 000 zł 
mieli również dostęp Wnioskodawcy posiadający status 
przedsiębiorstwa społecznego. PS są kluczowe dla 
realizacji celów i wskaźników programu. Zapis w 
obecnym kształcie – przewidujący wyższą dotację dla 
PES które zobowiążą się do uzyskania statusu 
przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji 
przedsięwzięcia w ramach Programu, oznaczałby 
nierówność dostępu dla PES i PS. 

a) minimalna kwota wsparcia 
finansowego – 100 000,00 zł, 

b) maksymalna kwota wsparcia 
finansowego – 170 000,00 zł, 

c) maksymalna kwota wsparcia 
finansowego w przypadku 
Wnioskodawcy a) 
posiadającego status 
przedsiębiorstwa 
społecznego, lub b) który 
zobowiąże się do uzyskania 
statusu przedsiębiorstwa 
społecznego w okresie 
realizacji przedsięwzięcia w 
ramach Programu zgodnie z 
ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 
r. o ekonomii społecznej – 
190 000,00 zł. 
 

Uwzględniono  

V, pkt 4 – KOSZTY 
KWALIFIKOWALNE, S. 13 

Regulamin wskazuje, że „W przypadku PES, które w 
okresie jednego miesiąca przed dniem złożenia 
wniosku nie zatrudniały żadnych pracowników, za 

W przypadku PES, które w 
momencie złożenia wniosku 
nie zatrudniały żadnych 

Uwzględniono 
Uspójniono zapis. 



16 

 

 

spełniające wymagania dotyczące zachowania poziomu 
zatrudnienia uznane będą te podmioty, które przez 
okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o wsparcie 
działalności w ramach Programu, zatrudniać będą co 
najmniej jedną osobę” – nie wskazano natomiast formy 
i wymiaru zatrudnienia. 
Informacje te znajdują się natomiast w programie 
„Odporność oraz rozwój ES i przedsiębiorczości 
społecznej” – na s. 15, gdzie wskazano, że „W 
przypadku podmiotów, które w momencie  złożenia 
wniosku o wsparcie w ramach Programu nie 
zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę 
lub spółdzielczej umowy o pracę, za spełniające 
wymagania dotyczące zachowania poziomu 
zatrudnienia uznane będą te z nich, które przez co 
najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w 
ramach Programu zatrudniać będą co najmniej jedną 
osobę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie 
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę”. 
Zapisy w obu dokumentach różnią się zatem między 
sobą i nie są spójne.  
Rekomendujemy uspójnienia zapisów i przyjęcie 
zasady, że w przypadku PES, które w momencie 
złożenia wniosku nie zatrudniały żadnych 
pracowników, za spełniające wymagania dotyczące 
zachowania poziomu zatrudnienia uznane będą te 
podmioty, które przez okres 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy o wsparcie działalności w ramach 
Programu, zatrudniać będą co najmniej jedną osobę w 
wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu 
pracy, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę, idąc za Ustawą o ekonomii społecznej, 
która wymiar etatu osób zatrudnionych w PS określa na 
co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. 

pracowników, za spełniające 
wymagania dotyczące 
zachowania poziomu 
zatrudnienia uznane będą te 
podmioty, które przez okres 
12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o wsparcie 
działalności w ramach 
Programu, zatrudniać będą co 
najmniej jedną osobę w 
wymiarze co najmniej 1/2 
pełnego wymiaru czasu pracy, 
na podstawie umowy o pracę 
lub spółdzielczej umowy o 
pracę. 

V, pkt. 4, s. 14-15 W regulaminie wskazano, że  
Wydatki na modernizację muszą zostać podzielone na 
dwie kategorie: 

Wydatki na modernizację 
muszą zostać podzielone na 
dwie kategorie: 

Nie uwzględniono 
Pozostawiono okres 5 lat, 
ma to zapewnić trwałość 
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wydatki majątkowe […]  
jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: […] 
zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i 
pozostaną związane z przedsiębiorstwem, przez co 
najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia.  
Rekomendujemy, by, po pierwsze, zastąpić we 
wskazanym zapisie termin „przedsiębiorstwo” 
terminem „podmiot” – gdyż ze środków KPO korzystać 
będą nie tylko PS, ale również PES; 
po drugie – skrócić okres 5 lat do 3 lat oraz dodać zapis 
że w przypadku likwidacji PES Wnioskodawca zapewni, 
iż majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie 
wykorzystany na wsparcie PES, o ile przepisy prawa nie 
stanowią inaczej. 
Byłoby to spójne z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji 
projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 
2021–2027 (projekt do konsultacji zewnętrznych)” 
W wytycznych wskazano że trwałość PS oznacza m.in., 
„że przed upływem 3 lat od rozliczenia wsparcia 
finansowego, podmiot nie przekształci się w podmiot 
gospodarczy niespełniający definicji PES, a w przypadku 
likwidacji tego PES – zapewnienia, że majątek 
zakupiony w związku z udzieleniem wsparcia 
finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy 
zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie PS, o ile 
przepisy prawa nie stanowią inaczej” (s. 54 
Wytycznych).  
Zobowiązywanie podmiotów korzystających ze 
wsparcia w ramach KPO do utrzymania działalności 
przez min. 5 lat – w warunkach niestabilnej sytuacji 
rynkowej uważamy za wymaganie o charakterze 
niewspółmiernym. 

wydatki majątkowe […]  
jeżeli spełniają łącznie 
następujące warunki: […] 
zostaną włączone do aktywów 
PES i pozostaną związane 
z PES przez co najmniej 3 lata 
od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia, a w 
przypadku likwidacji PES 
Wnioskodawca zapewni, iż 
majątek zakupiony z dotacji 
zostanie ponownie 
wykorzystany na wsparcie 
PES, o ile przepisy prawa nie 
stanowią inaczej. 
 

przedsięwzięcia. 

VII, Pkt 3 – KRYTERIA 
STRATEGICZNE, s. 30 

Regulamin określa jako kryterium strategiczne, iż  
„Wnioskodawca posiada status przedsiębiorstwa 
społecznego – potwierdzony obecnością w wykazie 

Wnioskodawca posiada 
status przedsiębiorstwa 
społecznego – potwierdzony 

Częściowo uwzględniony.  
Status PS uzyskany na 
podstawie obowiązujących 
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przedsiębiorstw społecznych (w dniu składania wniosku 
oraz w dniu jego oceny), o którym mowa w art. 19 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.” 
Ww. art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 
społecznej stanowi, że „Minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego prowadzi elektroniczny 
wykaz przedsiębiorstw społecznych i udostępnia go na 
stronie podmiotowej urzędu go obsługującego w 
Biuletynie Informacji Publicznej”.  
Ustawa o ekonomii społecznej weszła w życie pod 
koniec października, znajdujemy się obecnie w okresie 
przejścia w nowy porządek prawny, a jedynym 
dostępnym elektronicznym wykazem PS jest wykaz na 
stronie http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/  
Rekomendujemy, by doprecyzować w regulaminie, że 
podmioty umieszczone w ww. wykazie (również te, 
którym status PS nadały jeszcze przed wejściem w życie 
ustawy OWES-y w ramach wspólnej procedury z ROPS) 
spełniają warunek posiadania statusu PS.  
Jest to zgodne z rekomendacjami Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie dalszego 
wdrażania PI 9v w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020 z dnia 27.10.2022, które wskazują, że „w 
przypadku przyznawania wsparcia finansowego lub 
niefinansowego (adresowanego do PS) po wejściu w 
życie ustawy, o wsparcie mogą ubiegać się podmioty 
posiadające status PS nadany zgodnie z Wytycznymi jak 
i status nadany przez Wojewodę, zgodnie z ustawą o 
ekonomii społecznej. Nie ma przy tym znaczenia, czy PS 
uzyska status na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 czy art. 4 
ust 1 pkt 2 (jako PS realizujące usługi społecznej lub 
reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym) ustawy o ekonomii 
społecznej”.  
 
Ponadto rekomendujemy zwiększenie premii 
punktowej za posiadanie statusu przedsiębiorstwa 

obecnością w wykazie 
przedsiębiorstw społecznych 
(w dniu składania wniosku 
oraz w dniu jego oceny), o 
którym mowa w art. 19 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 
r. o ekonomii społecznej, przy 
czym o wsparcie w ramach 
konkursu mogą ubiegać się 
podmioty posiadające status 
PS nadany zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, jak i status 
nadany przez Wojewodę, 
zgodnie z ustawą o ekonomii 
społecznej. Nie ma przy tym 
znaczenia, czy PS uzyska 
status na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 1 czy art. 4 ust 1 pkt 
2 (jako PS realizujące usługi 
społecznej lub reintegrację 
społeczną i zawodową osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym) ustawy o 
ekonomii społecznej 
 
Punktacja: 
0 lub 5 punktów - 

Wnioskodawca posiada 

przepisów prawa tj. ustawy 
o ekonomii społecznej.     
Uwzględniono w zakresie 
zmiany punktacji w 
kryterium strategicznym. 

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
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społecznego do 5 punktów – z uwagi na większe 
obciążenie PS, które utrzymują min. 3 miejsca pracy, 
podczas gdy w przypadku PES jest to tylko 1 miejsce 
pracy.  

status przedsiębiorstwa 
społecznego – potwierdzony 
obecnością w wykazie 
przedsiębiorstw społecznych 
(w dniu składania wniosku 
oraz w dniu jego oceny), o 
którym mowa w art. 19 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 
r. o ekonomii społecznej. 
 
0 lub 2 punkty - 

Wnioskodawca zobowiązuje 
się do uzyskania statusu 
przedsiębiorstwa społecznego 
w okresie realizacji 
przedsięwzięcia w ramach 
Programu – potwierdzony 
złożeniem wniosku, o którym 
mowa w art. 12 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 
społecznej oraz 
oświadczeniem 
Wnioskodawcy. 

4. 
Stowarzyszenie 
MOST 

Rozdział III, pkt. 2, obszar 
2, 3 i 4, str. 7 – 9. 

Najczęstszą przyczyną niestosowania nowych narzędzi i 
technologii jest brak wiedzy i umiejętności osób, które 
mają z nich korzystać.  
Co prawda w Regulaminie jest wskazany przykładowy 
katalog działań, jednak na poziomie wniosku 
proponowany katalog działań jest „listą rozwijaną”, co 
oznacza, że wnioskodawca praktycznie nie będzie miał 
możliwości dopisania nowych działań. Samo szkolenie 
osób, jest działaniem kluczowym warunkującym 
efektywne wdrożenie wszystkich innych elementów 
Programu. Dopisanie możliwości realizacji szkoleń 
wdrożeniowych jest też spójne z samym Programem, w 
którym jednym z celów działania jest „nabywanie i 
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób 

Dopisanie do katalogu 
możliwego działania w 
obszarze 2, 3 i 4: 
„wsparcie np. w postaci 
szkoleń, doradztwa, 
mentoringu, superwizji, a 
także przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu dla 
pracowników 
zaangażowanych w proces 
reintegracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
(pracowników PS lub 
uczestników PZS).” 

Nie uwzględniono 
Zapisy  dot. obszarów 
wsparcia muszą być zgodne 
z zapisami w Programie.  
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zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,” 
Dzięki umożliwieniu realizacji szkoleń personelu 
zostanie zapewniony trwały rozwój podmiotów 
ekonomii społecznej. 

Rozdział V, pkt. 3, str. 12 Okres realizacji działań projektowych wynosi 12 
miesięcy. Przy założeniu 70% wydatków inwestycyjnych 
w projektach oraz konieczności stosowania 
odpowiednich procedur zakupowych (np. zasada 
konkurencyjności) procedura zakupu może trwać nawet 
2-3 miesiące. W efekcie może się okazać, że czas 
przeznaczony na wdrożenie inwestycji w podmiocie 
ekonomii społecznej zostanie skrócony nawet do 6 
miesięcy.  
Proponujemy wydłużenie tego okresu maksymalnie do 
23 miesięcy, z tym, że nie później jak do 30 listopada 
2024 r. przy jednoczesnym wprowadzeniu limitów 
dotyczących kosztów administracyjnych w projekcie 
(głównie koszt koordynacji i księgowości projektowej).  
Wprowadzenie tych zmian pozwoli na jakościowe i 
zgodne z prawem przeprowadzenie procedur 
zakupowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
efektywności wydatkowania środków. 

Proponujemy zapis w 
brzmieniu:  
Maksymalny czas realizacji 

przedsięwzięcia w ramach 
Programu i związanych z nim 
działań́ wynosi 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, jednak 
nie dłużej niż do 30 listopada 
2024 r. 

Nie uwzględniono 
Jw. 

Rozdział V, pkt. 5, str. 15 Zgodnie z przedłożonym Programem w Polsce działa ok. 
90,5 tys. podmiotów ekonomii społecznej (str. 7), a 81% 
przedsiębiorstw społecznych podczas „pandemii byli 
zmuszeni ograniczyć wydatki związane z planowanymi 
inwestycjami” (str. 9). Zgodnie z danymi ngo.pl z raportu 
pt.: Kondycja organizacji pozarządowych 2021 średni 
budżet organizacji pozarządowej (podmiotu ekonomii 
społecznej) w 2020 to 26 tys. zł. I był niższy o 2 tys. zł niż 
w 2017 r. A „W latach 2011-2017 następowało 
stopniowe zwiększanie się ̨sektorowej „klasy średniej”, 
czyli organizacji o przychodach między 10 tys. a 100 tys. 
zł. W 2020 roku udział organizacji o budżetach 
mieszczących się w tym przedziale spadł o 7 punktów 
procentowych w stosunku do 2017 roku.” 
Większość podmiotów ekonomii społecznej nie jest 

Zmianę zapisu na: „podatek 
od towarów i usług (VAT), 
jeśli może zostać odliczony w 
oparciu o ustawę z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 931 z późn. 
zm.);” 

Nie uwzględniono  
Podatek VAT jest w KPO 
kosztem niekwalifikowalnym 
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VATowcami i nie ma możliwości odzyskania tego 
podatku, przy założeniu, że dotacja będzie wynosić min. 
100 000,00 z czego 70 000 to wydatki inwestycyjne (23% 
VAT), wynika z tego, że organizacja będzie musiała 
wnieść wkład własny w wysokości min. 16 100,00. 
Wkład własny na poziomie 23% do projektu dla PES, 
które mają trudności finansowe może być zaporowy i 
skutkować brakiem możliwości złożenia takiego 
wniosku o dofinansowanie. 

Rozdział V, pkt. 5, str. 15 Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że działania 
projektów przyjmowanych w programie mają 
przyczynić się do trwałej poprawy sytuacji podmiotów 
ekonomii społecznej brak możliwości zakupu 
nieruchomości gruntowej, lokalowej lub budowlanej 
znacząco ograniczy możliwość zachowania trwałości 
rezultatów projektów i utrzymania trwałego wzrostu. 
Jednym z głównych czynników podnoszących koszty 
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej są 
koszty mediów i koszty czynszu. Dodatkowym 
czynnikiem ograniczającym rozwój PES jest fakt, że 
część źródeł grantowych wyłącza możliwość 
prowadzenia inwestycji w obiektach, których 
wnioskodawca nie jest właścicielem.  
Zakup i modernizacja miejsca prowadzenia działalności 
jest jedną z najczęściej zgłaszanych potrzeb przez 
podmioty ekonomii społecznej. 

Wykreślenie pkt. 8 d) Nie uwzględniono 
Wydatki określone zgodnie z 
Programem oraz wytycznymi 
w ww. zakresie. 

Rozdział VI, pkt. 1, str. 17 W programie założono, że nabór wniosków w Programie 
będzie trwał 14 dni. Zakładając, że: 
- wzór wniosku o dofinansowanie działań ma 8 stron, co 
po wypełnieniu może wzrosnąć nawet do 20-30. Czas 
poświęcony na wypełnienie takiego dokumentu to min. 
3 dni w przypadku osób, które zajmują się tylko tym i 
mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków. W 
przypadku osób nie mających takich doświadczeń czas 
wypełnienia wniosku może wynosić nawet 7 dni, 
- 14 dni to czas standardowego urlopu 
wypoczynkowego, który w okresie świątecznym, i 

Proponujemy zmienić 
brzmienie punktu na: 
„Minister może ogłosić ́więcej 
niż ̇jeden nabór wniosków w 
ramach Programu. Nabór 
wniosków trwa co najmniej 
21 dni od momentu 
opublikowania ogłoszenia o 
naborze. ” 

Nie uwzględniono 
Termin naboru wniosków 
wynika z ustawy o ekonomii 
społecznej. Nabór ma trwać 
„co najmniej 14 dni”, co 
oznacza, że może być 
dłuższy. 
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feriowym jest wybierany przez sporą ilość pracowników 
podmiotów ekonomii społecznej godzących życie 
zawodowe i rodzinne. Przewidując, że nabór wniosków 
zostanie ogłoszony właśnie w tym terminie, czas 14 dni 
jest wykluczający dla sporej ilości podmiotów ekonomii 
społecznej,  
- jednostki organizacyjne muszą uzyskać zgodę jednostki 
prowadzącej,  
- nie ma możliwości zaplanowania wydatków 
inwestycyjnych z dużym wyprzedzeniem czasowym, ze 
względu na postępującą inflację, szybkie zmiany cen i 
konieczność spełnienia wytycznych dot. wydatkowania 
środków publicznych (np. szacowanie cen). Zgodnie z 
założeniami Programu i Regulaminu 70% budżetu 
projektu to wydatki inwestycyjne, co oznacza, że zawsze 
przed złożeniem wniosku jest wymagana ponowna 
weryfikacja wszystkich kosztów w oparciu o stosowna 
procedurę, 
Uważamy, że nie czas przewidziany na założenie 
wniosku jest zbyt krótki. Proponujemy wydłużenie 
naboru do min. 21 dni od momentu opublikowania 
ogłoszenia o naborze. 

Rozdział IX, pkt. 5 1. 1) b Podmioty ekonomii społecznej mają bardzo duży 
problem w pozyskaniu dostępnej siedziby. Dodatkowo 
często najmują pomieszczenia w budynkach w centrach 
miast tak, aby osoby korzystające miały dogodny dojazd 
komunikacją miejską do miejsc świadczenia usług. 
Niestety organizacje często najmują pomieszczenia w 
wielokondygnacyjnych obiektach, w których parter jest 
dostępny, a inne kondygnacje już nie. Taka sama 
sytuacja ma miejsce na terenach wiejskich, gdzie np. 
organizacja korzysta z gminnych obiektów np. z domu 
kultury lub szkoły z dostępnym parterem, ale już innymi 
kondygnacjami nie. W przypadku działań realizowanych 
w najmowanych pomieszczeniach, gdzie najemca nie 
ma wpływu na dostępność całego budynku, taki wymóg 

jest niepotrzebny. Jego konsekwencją będzie 

Zmiana punktu na: 
b „instalację urządzeń lub 
zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w 
budynku, które umożliwiają 
dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, w których są 
realizowane działania 
projektowe” 

lub 
„Instalację urządzeń lub 
zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w 

Nie uwzględniono 
Jw. zapis na podstawie 
wytycznych.  
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wyłączenie z konkursu mniejszych organizacji w 
mniejszych miast, które nie mogą sobie pozwolić na 
swobodne zmiany najmowanych lokali. 

budynku, które umożliwiają 
dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, w których są 
realizowane działania 
projektowe. W przypadku 
modernizowanych, 
remontowanych, 
adaptowanych lub 
budowanych na nowo 
obiektów oferent zapewnia 
instalację urządzeń lub 
zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w 
budynku, które umożliwiają 
dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem 
pomieszczeń technicznych”. 

5. SZOWES CZĘŚĆ A – ZASADY 
PRZYZNAWANIA 
WSPARCIA 
1.SŁOWNICZEK str. 3 

Definicja przedsiębiorstwa społecznego - istnieje ryzyko, 
że proces nadawania statusu nie odpowie na elastyczne 
potrzeby związane z terminami ogłoszenia i 
rozstrzygnięcia konkursów (nawet jeśli weźmiemy pod 
uwagę możliwość podjęcia zobowiązania uzyskania 
statusu w późniejszym czasie). Jest to o tyle istotne, że 
w niektórych obszarach to właśnie przedsiębiorstwa 
społeczne mogą być realizatorami działań. 

Rozważenie szerokiego 
podejścia do definicji 
przedsiębiorstwa 
społecznego. 

Nie uwzględniono 
Zapis jest zgodny z ustawą o 
ekonomii społecznej. 

2.DEMARKACJA I 
PRZECIWDZIAŁANIE 
PODWÓJNEMU 
FINANSOWANIU 
str. 10 

“Ze wsparcia w ramach Programu skorzystać będą 
mogły wszystkie podmioty uprawnione do wsparcia 
określone w rozdziale IV, które nie korzystały: 
a) z bezzwrotnego wsparcia finansowego 
udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+,” 
Czy w ramach tej pozycji uwzględnia się również inne niż 
związane ze środkami na utworzenie miejsc pracy w PS 
wsparcie. Część OWES realizuje również inne formy 
wsparcia np. bony szkoleniowe, interwencyjne, 
rozwojowe itp. Czy one mieszczą się również w tej 
kategorii. 

Doprecyzowanie kategorii 
wskazanej w 

Nie uwzględniono 
Linia demarkacyjna została 
ustalona na podstawie 
wytycznych Instytucji 
Koordynującej (dalej IK) 
„Linia demarkacyjna 
pomiędzy Krajowym Planem 
Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (KPO) a Polityką 
Spójności (PS)” 
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Jw. “zobowiążą się do przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzą brak 
podwójnego finansowania i przedłożą jego wyniki (tj. 
raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia 
środków z KPO.” 

Biorąc pod uwagę 
planowany termin trwania 
naboru (co najmniej 14 dni) 
wymaganie tego typu 
dokumentów może okazać się 
ograniczeniem dostępności 
do środków przewidzianych w 
ramach danego naboru. 

Nie uwzględniono 
Linia demarkacyjna została 
ustalona na podstawie 
wytycznych Instytucji 
Koordynującej (dalej IK) 
„Linia demarkacyjna 
pomiędzy Krajowym Planem 
Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (KPO) a Polityką 
Spójności (PS)” 

Jw. “Podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3, są zobowiązane 
do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że 
nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z możliwości 
ubiegania się o wsparcie w ramach Programu takich jak:  
zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, 
potwierdzenie rozliczenia pożyczki. W ogłoszeniu o 
naborze lub w regulaminie określone mogą być inne 
załączniki niezbędne do zweryfikowania tej kwestii.” 

Skąd wyłączenie tego typu 
podmiotów, szczególnie jeśli 
planowane do realizacji w 
ramach programu wsparcie 
nie ma nic wspólnego z 
utworzonym miejscem pracy? 
Może dotyczyć innego 
obszaru działalności a tak 
określone wykluczenie 
ograniczy dostęp do środków. 

Nie uwzględniono 
Linia demarkacyjna została 
ustalona na podstawie 
wytycznych Instytucji 
Koordynującej (dalej IK) 
„Linia demarkacyjna 
pomiędzy Krajowym Planem 
Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (KPO) a Polityką 
Spójności (PS)” 

4.KOSZTY 
KWALIFIKOWALNE STR. 
14 

Wydatki majątkowe mogą być uznane za 
kwalifikowalne jeżeli spełniają łącznie następujące 
warunki:... 
zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób 
trzecich zgodnie z zasadą konkurencyjności,” 
 

Zasada konkurencyjności nie 
jest powszechnie znana 
wśród podmiotów ekonomii 
społecznej zwłaszcza jeśli (a 
jest to najczęstsza sytuacja) 
nie posiadają one 
doświadczenie w realizacji 
projektów z udziałem 
środków unijnych. Dlatego 
warto wskazać dla jasności 
przekazu na podstawie jakich 
dokumentów, wytycznych 
zasad konkurencyjności jest 
tu rozumiana. 

Uwzględniono 
Dodano zapis wyjaśniający   

VI.NABÓR WNIOSKÓW 1 
OGŁOSZENIE NABORU 
STR. 17 

Nabór wniosków trwa co najmniej 14 dni od 
opublikowania ogłoszenia o naborze. 

Rozumiemy, że określony 
termin 14 dni jest 
minimalnym okresem na 

Nie uwzględniono 
Jw. 
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przygotowanie ofert w 
ramach ogłoszonych 
naborów. Biorąc jednak 
uwzględnienie potrzeb 
rozwojowych podmiotów, 
przygotowanie dokumentacji 
oraz samego wniosku, które 
niektórym z podmiotów 
przysparza wiele problemów 
bo jest kolejnym 
zobowiązaniem oprócz 
prowadzonej działalności. 
Doświadczenie w obszarze 
przygotowywania wniosków 
czy ofert jest różne wśród 
podmiotów ekonomii 
społecznej dlatego apelujemy 
o określenie minimalnego 
okresu trwania naboru na 
poziomie co najmniej 21 dni. 
  

VII. PROCEDURA OCENY 
WNIOSKÓW I 
PRZYZNAWANIA 
WSPARCIA 
FINANSOWEGO 1.OCENA 
FORMALNA 

Sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i 
wykonalność finansowa przedsięwzięcia. 
 
Weryfikowane jest czy sytuacja finansowa 
ostatecznego odbiorcy nie zagraża realizacji i 
utrzymaniu rezultatów przedsięwzięcia  
 
 

Biorąc pod uwagę 
obligatoryjny charakter 
kryterium i możliwość jego 
uznaniowej weryfikacji 
proponujemy dookreślić co 
oznacza konkretnie że 
sytuacja finansowa i 
wykonalność finansowa 
przedsięwzięcia nie zagraża 
realizacji przedsięwzięcia. 
Ponadto należy mieć 

również na uwadze fakt, że o 
środki będą chciały się 
ubiegać te podmioty, których 
działalność w wyniku 
ostatnich wydarzeń 

Nie uwzględniona 
 
Kryterium jest wymagane na 
podstawie wytycznych pn. 
Horyzontalne zasady i 
kryteria wyboru 
przedsięwzięć dla Krajowego 
Planu Odbudowy i 
Zwiększania Odporności. 
Wszelkie informacje 
pozwalające na ocenę ww. 
kryterium przedstawiane są 
przez Wnioskodawcę we 
wniosku – Wnioskodawca 
wskazuje średni przychód i 
miesięczne koszty 
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społeczno-gospodarczych 
(pandemia, konflikt w 
Ukrainie, wysoka inflacja, 
wzrost kosztów utrzymania 
działalności) może nie 
przedstawiać znaczących 
wyników finansowych (taki 
jest też cel działań 
finansowanych w programie). 

prowadzonej działalności , 
jak również wskazuje zasoby 
finansowe umożliwiające 
realizację przedsięwzięcia 
ujętego we wniosku np. 
środki na pokrycie podatku 
VAT. Ww. informacje jakie 
Wnioskodawca jest 
zobowiązany przedstawić w 
celu dokonania oceny tego 
kryterium  ujęte zostały we 
wniosku. 

VII. PROCEDURA OCENY 
WNIOSKÓW I 
PRZYZNAWANIA 
WSPARCIA 
FINANSOWEGO 2.OCENA 
MERYTORYCZNA str. 28-
29 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach złożonego 
wniosku zapewnia wysoki stopień trwałości efektów po 
zakończeniu jego realizacji (0-3 pkt); 
Punktacja (objaśnienie):  
0 – brak trwałości efektów;  
1 – niski poziom trwałości efektów; 
2 – średni poziom trwałości efektów; 
3 – wysoki poziom trwałości efektów; 

Określono punktację wraz ze 
wskazaniem stopnia 
zapewnienia trwałości 
niemniej stopniowanie to nie 
jest czytelne ponieważ nie 
odbiorcy wsparcia nie wiedzą 
konkretnie co jest niskim, co 
średnim a co wysokim 
poziomem trwałości. 
Proponujemy zatem 
uszczegółowienie 
zaproponowanych poziomów 
trwałości. 

 

Uwzględniono częściowo 
Usunięto zapis dot. punktacji 
(objaśnienia). Kryterium 
opiera się na opinii 
indywidulanej eksperta na 
podstawie analizy całości 
wniosku.  
 

IX. REALIZACJA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA W 
RAMACH PROGRAMU 
2.DOPUSZCZALNOŚĆ 
ZMIAN W KOSZTORYSIE 
str. 35 

“Dopuszczalne są przesunięcia wydatków pomiędzy 
pozycjami ujętymi w kosztorysie bez zwiększania sumy 
kwoty wsparcia finansowego w ramach Programu 
maksymalnie do wysokości 10% zwiększanej pozycji.” 
 

Rozumiemy, że chodzi o 
dokonywania zmian, które nie 
wymagają aneksowania 
umowy? Jeśli tak to warto to 
doprecyzować w tym samym 
zdaniu. 

Uwzględniono 

6. Związek 
Lustracyjny 
Spółdzielni 

Rozdział 2, Obszar 3, 
podpunkt a) str. 8 

Proponujemy zamienić słowo „w szczególności” na 
słowo m.in.  określenie „w szczególności” bardzo 
często w praktyce oznacza zawężenie do tego obszaru, 
który jest wymieniony. Zarówno w postrzeganiu 
beneficjentów, którzy mają obawy, czy inne obszary nie 

a) przeprowadzenie ekspertyzy 
lokalnego rynku pod kątem 
możliwości rozpoczęcia nowej 
formy działalności np. 
działalności gospodarczej lub 

Uwzględniono  
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wymienione po słowie w szczególności również będą 
mogły być sfinansowane. To samo dotyczy osób 
oceniających, które mogą mieć obawy, czy powinny 
zaakceptować inne rodzaje działań związanych z 
rozwinięciem działalności niż te wymienione po słowie 
„w szczególności”. 

rozwinięcia dotychczasowej 
formy działalności, m.in. 
przez wprowadzenie do 
oferty produktów lub usług 
związanych z zieloną 
transformacją, 
 

Rozdział 2, Obszar 3, 
podpunkt b) str. 8 

Uzasadnienie jak wyżej. a) rozwijanie potencjału w 
zakresie prowadzonej lub 
planowanej działalności m.in.  
związanej z zieloną 
transformacją lub mającą na 
celu poprawę efektywności 
energetycznej stosowanych 
rozwiązań przez zakup 
nowych, odtworzenie 
zużytych bądź modernizację 
istniejących środków trwałych 
np.: zakup wyposażenia, 
maszyn, urządzeń, w tym 
środków transportu,   
 

Uwzględniono 

 


