
Warszawa, dnia 2 lutego 2023 r.  

Errata do Regulaminu naboru wniosków 

Część regulaminu  Treść zmiany   Uzasadnienie  

CZĘŚĆ C – 
ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 - WZÓR 
WNIOSKU str. 49 

We wzorze wniosku w ramach naboru 

w Programie „Odporność oraz rozwój 
ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej” na lata 
2022-2025  
po punkcie 17. III Podsumowanie 
kosztów przedsięwzięcia  
 
dodaje się: 
 
punkt 18. Inne informacje 
Przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji 
oraz zasadą równości szans kobiet 
i mężczyzn (Jeżeli TAK – w jaki sposób, 
w przypadku uznania neutralności 
zadania proszę szczegółowo 
uzasadnić, dlaczego nie jest możliwe 
zrealizowanie jakichkolwiek działań w 
tym zakresie; Jeżeli NIE – wykluczenie 
przedsięwzięcia z dalszej oceny.) 
TAK/NIE/NEUTRALNE 

Część III punkt 18 we wzorze wniosku 
odpowiada horyzontalnemu kryterium 
formalnemu 5. Zachowanie zgodności z 
zasadą równości szans i niedyskryminacji 
oraz zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn. 
Opisanie we wniosku sposobu 
zapewnienia zgodności przedsięwzięcia z 
zasadą równości szans i niedyskryminacji 
oraz zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn lub uznanie neutralności jest 
niezbędne dla uzyskania pozytywnej 
oceny formalnej.  
Brak osobnego pola w ww. zakresie 
mógłby spowodować odrzucenie formalne 
wniosku, ponieważ wnioskodawcy 
realizujący neutralne przedsięwzięcia nie 
opisywaliby działań równościowych i nie 
możliwa byłaby ocena spełnienia ww. 
kryterium horyzontalnego.  
 

 
CZĘŚĆ C – 

ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR 

UMOWY 
Str. 63 

We wzorze umowy o wsparcie 
działalności w ramach  
Programu „Odporność oraz Rozwój 
Ekonomii Społecznej i 
Przedsiębiorczości Społecznej”  na lata 
2022-2025 w art. 3 
 
po ust. 3 Zleceniobiorca zobowiązuje 
się do ujawnienia wszelkich 
dochodów, jakie powstają w związku 
z realizacją przedsięwzięcia, w tym 
także ewentualnych odsetek 
bankowych od środków przekazanych 
przez Polski Fundusz Rozwoju. S.A i 
dokonuje ich zwrotu na wskazany 
rachunek bankowy……… w 
terminie……..  
 
dodaje się  
 
ust. 4 w brzmieniu „ust. 3 nie ma 
zastosowania do dochodów, które są 
wynikiem udzielonego w ramach 
Programu wsparcia na modernizację 
działalności, w szczególności 
dochodów wynikających z korzystania 
z zakupionego ze środków dotacji 
sprzętu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, korzystania z 
pozyskanej wiedzy, wdrożenia 

W ramach Programu przedsiębiorstwa 
społeczne, podmioty zatrudnienia 
socjalnego i inne podmioty ekonomii 
społecznej będą mogły uzyskać wsparcie 
na modernizację swojej działalności, co 
ma doprowadzić między innymi do 
zwiększenia obrotów lub zysków. Obecny 
zapis art. 3 ust. 3 może być odczytany jako 
konieczność zwrotu dochodu 
wynikającego z działań projektowych, co 
nie było intencją organizatora naboru i 
byłoby sprzeczne z ideą Programu. W 
związku z ww. wątpliwościami 
interpretacyjnymi postanowiono 
doprecyzować zapisy poprzez dodanie ust. 
4.  
 
 



nowych rozwiązań technologicznych 
lub technicznych, przeprowadzonej 
promocji związanej z modernizacją, 
przeprowadzenia remontu, adaptacja, 
przebudowy, rekonstrukcji lub 
modernizacji”  
 
Zmianie ulegnie numeracja kolejnych 
ustępów: 
ust. 4 zmiana na ust. 5, ust. 5 zmiana 
na ust. 6, ust. 6 zmiana na ust. 7, ust. 
7 zmiana na ust. 8.  

 

 

 


