
 

 

 

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-

18-007/16 Działania 8.5 Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii 

Społecznej w Regionie. 

 

1. Czy wyliczając wkład własny, od wartości projektu odejmujemy 

wyłącznie wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym czy również 

wsparcie pomostowe? 

Wartość projektu jest pomniejszana jedynie o środki przeznaczone na dotacje 

(podpunkt c w ramach typów projektu).  

2. Czy koszt zabezpieczenia projektu można przyjąć w ramach kosztów 

bezpośrednich? 

Nie, koszty tego zabezpieczenia będą mogły zostać pokryte wyłącznie 

w ramach kosztów pośrednich.  

3. Czy w przypadku gdy akredytację jako OWES otrzymało konsorcjum 

zachodzi potrzeba wybierania partnerów (którzy są już znani) zgodnie 

z wymaganiami? 

Nie, beneficjentem jest lider wraz z partnerami z którymi otrzymał akredytację 

jako OWES.  

4. Czy w ramach projektu należy osiągnąć wartości docelowe wskaźników 

określonych w punkcie 2.5.3 dokumentacji konkursowej dla konkursu 

RPP.08.05.00-IP.01-18-007/16 ? 

Nie, są to wskaźniki do osiągnięcia w ramach całego konkursu a nie 

pojedynczego projektu, za wyjątkiem wskaźnika określonego procentowo który 

powinien być założony na poziomie 9,2%.  

5. Czy zgodnie z instrukcja w ramach projektu należy przedstawić kluczowe 

osoby (ze wskazaniem ich imienia i nazwiska) i ich rolę w projekcie ? 

Wskazanie kluczowego personelu w projekcie jest jedynie zalecane a nie 

obligatoryjne w ramach opisu potencjału kadrowego projektu. 

6. Ile wynosi maksymalny okres realizacji projektu ? 

Maksymalny okres realizacji projektu nie został określony. Określono jedynie 

minimalny okres działalności OWES na co najmniej 36 miesięcy 



 

 

zawierający się w okresie od dnia ogłoszenia przez IOK naboru wniosków tj. 

od dnia 05.08.2016 r. – do dnia 31.12. 2019r. 

7. Czy spółdzielnia socjalna założona w ramach działalności OWES po 

upływie okresu trwałości może otrzymać kolejne wsparcie na tworzenie 

miejsc pracy jako już istniejąca spółdzielnia socjalna. 

Tak, sytuacja taka jest dopuszczalna. 

8. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup, remont, adaptacja 

budynków. 

Tak, taka sytuacja jest możliwa na ogólnych zasadach dotyczących cross -

finacingu oraz środków trwałych. 


