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Brzeziny,	  22	  czerwca	  2015	  r.	  

Podmioty	  ekonomii	  społecznej	  –	  preferencje	  
w	  Regionalnych	  Programach	  Operacyjnych	  	  

2014-‐2020	  

Preferencje	  dla	  PES	  	  

W	  przedsięwzięciach	  realizowanych	  w	  
ramach	  UP	  promowane	  będzie	  korzystanie	  

z	  usług	  oferowanych	  przez	  PES	  

Preferencyjnie	  będą	  traktowane	  usług	  
społeczne	  i	  zdrowotne	  świadczone	  w	  ramach	  
działalności	  podmiotów	  ekonomii	  społecznej	  

Wytyczne	  w	  zakresie	  kwalifikowania	  
wydatków	  w	  ramach	  EFRR,	  EFS	  i	  Funduszu	  

Spójności	  na	  lata	  2014-‐2020	  
	  

IZ	  określa	  rodzaj	  zamówień	  publicznych,	  w	  
ramach	  których	  zobowiązuje	  beneficjenta	  do	  

zastosowania	  klauzul	  społecznych	  –	  	  
dotyczy	  EFS	  

Umowa	  Partnerstwa	  (UP)	  

Wytyczne	  w	  obszarze	  włączenia	  
społecznego	  i	  zwalczania	  ubóstwa	  	  z	  
wykorzystaniem	  środków	  EFS	  i	  EFRR	  

lata	  2014-‐2020	  
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Definicja	  podmiotu	  ekonomii	  społecznej	  
•  przedsiębiorstwo	  społeczne,	  w	  tym	  spółdzielnia	  socjalna,	  	  

•  podmiot	  reintegracyjny:	  
•  CIS	  i	  KIS	  
•  ZAZ	  i	  WTZ,	  

•  organizacja	  pozarządowa	  lub	  podmiot,	  o	  którym	  mowa	  w	  art.	  3	  ust.	  3	  pkt	  1	  
ustawy	  	  
z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  wolontariacie	  	  

•  podmiot	  sfery	  gospodarczej	  utworzony	  w	  związku	  z	  realizacją	  celu	  społecznego	  
bądź	  dla	  którego	  leżący	  we	  wspólnym	  interesie	  cel	  społeczny	  jest	  racją	  bytu	  
działalności	  komercyjnej.	  Grupę	  tę	  można	  podzielić	  na	  następujące	  podgrupy:	  

•  organizacje	  pozarządowe,	  prowadzące	  działalność	  gospodarczą,	  z	  
której	  zyski	  wspierają	  realizację	  celów	  statutowych	  

•  spółdzielnie,	  których	  celem	  jest	  zatrudnienie	  tj.	  spółdzielnie	  pracy,	  
inwalidów	  i	  niewidomych,	  działające	  w	  oparciu	  o	  Prawo	  spółdzielcze	  	  

•  spółki	  non-‐profit,	  o	  ile	  udział	  sektora	  publicznego	  w	  spółce	  wynosi	  nie	  
więcej	  niż	  50%.	  

Definicja	  przedsiębiorstwa	  społecznego	  	  
1.  podmiot	  prowadzącym	  zarejestrowaną	  w	  KRS	  działalność	  gospodarczą	  (wyodrębnioną	  pod	  

względem	  organizacyjnym	  i	  rachunkowym),	  której	  celem	  jest:	  
a)  integracja	  społeczna	  i	  zawodowa	  określonych	  kategorii	  osób	  wyrażona	  poziomem	  zatrudnienia	  

tych	  osób:	  
•  zatrudnienie	  co	  najmniej	  50%	  osób	  bezrobotnych	  lub	  osób,	  o	  których	  mowa	  w	  ustawie	  o	  

zatrudnieniu	  socjalnym	  lub	  	  
•  zatrudnienie	  co	  najmniej	  30%	  osób	  o	  umiarkowanym	  lub	  znacznym	  stopniu	  

niepełnosprawności	  
b)  lub	  realizacja	  usług	  społecznych	  świadczonych	  w	  interesie	  ogólnym,	  usług	  opieki	  nad	  dzieckiem	  

w	  wieku	  do	  lat	  3	  lub	  usług	  wychowania	  przedszkolnego	  w	  przedszkolach	  lub	  w	  innych	  formach	  
wychowania	  przedszkolnego,	  przy	  jednoczesnej	  realizacji	  celów	  prozatrudnieniowych:	  
zatrudnienie	  co	  najmniej	  20%	  osób	  

2.  jest	  podmiotem,	  który	  nie	  dystrybuuje	  zysku	  lub	  nadwyżki	  bilansowej	  pomiędzy	  udziałowców,	  
akcjonariuszy	  lub	  pracowników,	  ale	  przeznacza	  go	  na	  wzmocnienie	  potencjału	  przedsiębiorstwa	  jako	  
kapitał	  niepodzielny	  oraz	  w	  określonej	  części	  na	  reintegrację	  zawodową	  i	  społeczną	  (w	  przypadku	  
przedsiębiorstw	  o	  charakterze	  zatrudnieniowym)	  lub	  na	  działalność	  pożytku	  publicznego	  
prowadzoną	  na	  rzecz	  społeczności	  lokalnej,	  w	  której	  działa	  przedsiębiorstwo;	  

3.  jest	  zarządzany	  na	  zasadach	  demokratycznych	  (w	  przypadku	  spółdzielni)	  albo	  co	  najmniej	  posiada	  
ciało	  konsultacyjno-‐doradcze	  z	  udziałem	  pracowników	  lub	  innych	  interesariuszy,	  zaś	  wynagrodzenia	  
kadry	  zarządzającej	  są	  ograniczone	  limitami.	  
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Ogólne	  warunki	  realizacji	  CT	  9	  
IZ	  RPO	  może:	  
• zapewnić,	  że	  projekty	  realizowane	  na	  danym	  terytorium	  przez	  jednostki	  
samorządu	  terytorialnego	  lub	  ich	  jednostki	  organizacyjne	  są	  realizowane	  
przy	  wykorzystaniu	  mechanizmu	  zlecania	  zadań	  zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dnia	  o	  
działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  wolontariacie.	  W	  tym	  celu	  IZ	  RPO	  
może	  określić	  warunki	  brzegowe	  i	  preferencje	  dotyczące	  zlecania	  zadań	  
(np.	  określić	  kategorie	  zadań	  podlegających	  zleceniu)	  

• zapewnić,	  że	  projekty	  realizowane	  na	  danym	  terytorium	  przez	  jednostki	  
samorządu	  terytorialnego	  lub	  ich	  jednostki	  organizacyjne,	  są	  realizowane	  
w	  partnerstwie	  z	  jednostkami	  spoza	  sektora	  publicznego,	  w	  
szczególności	  z	  podmiotami	  ekonomii	  społecznej	  
IZ	  RPO	  podejmuje	  działania	  służące	  zwiększeniu	  liczby	  projektów	  
partnerskich.	  

Usługi	  aktywnej	  integracji	  	  
Projekty	  ops	  i	  pcpr	  (zarówno	  konkursowe	  jak	  i	  pozakonkursowe)	  

• IZ	  RPO	  może	  wymagać,	  aby	  OPS	  i	  PCPR:	  
•  zlecały	  realizację	  określonych	  zadań	  w	  ramach	  projektu	  na	  
zasadach	  dotyczących	  zlecania	  realizacji	  zadań	  
publicznych,	  określonych	  w	  ustawie	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  	  
2004	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  
wolontariacie;	  
•  realizowały	  projekty	  w	  partnerstwie.	  
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Usługi	  aktywnej	  integracji	  
Projekty	  ops	  i	  pcpr	  (zarówno	  konkursowe	  jak	  i	  pozakonkursowe)	  

IZ	  RPO	  zapewnia,	  że	  OPS	  i	  PCPR	  nie	  wdrażają	  samodzielnie	  usług	  aktywnej	  
integracji	  o	  charakterze	  zawodowym.	  Wdrożenie	  tych	  usług	  w	  ramach	  
projektów	  ww.	  jednostek	  jest	  możliwe	  wyłącznie	  przez	  podmioty	  
wyspecjalizowane	  w	  zakresie	  aktywizacji	  zawodowej,	  w	  szczególności:	  	  

• PUP	  i	  inne	  instytucje	  rynku	  pracy,	  	  
• CIS	  i	  KIS;	  
• spółdzielnie	  socjalne,	  o	  których	  mowa	  w	  ustawie	  z	  dnia	  27	  kwietnia	  2006	  r.	  
o	  spółdzielniach	  socjalnych;	  	  
• organizacje	  pozarządowe,	  o	  których	  mowa	  w	  ustawie	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  
2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  wolontariacie.	  

Usługi	  społeczne	  ogólnego	  interesu	  
•  IZ	  RPO	  zapewnia	  preferencje	  dla	  realizacji	  usług	  społecznych	  przez	  
podmioty	  ekonomii	  społecznej.	  	  

•  Preferencje	  mogą	  być	  zapewnione	  w	  szczególności	  poprzez:	  
•  rekomendowanie	  Komitetowi	  Monitorującemu	  RPO	  określonych	  
kryteriów	  wyboru	  projektów	  ograniczających	  wsparcie	  w	  ramach	  
danego	  konkursu	  wyłączenie	  do	  podmiotów	  ekonomii	  społecznej	  
lub	  premiujących	  realizację	  projektów	  przez	  te	  podmioty;	  	  

•  preferencje	  dla	  projektów	  partnerskich	  realizowanych	  przez	  
administrację	  publiczną	  i	  podmioty	  ekonomii	  społecznej;	  

•  zobowiązanie	  beneficjentów	  do	  zlecania	  zadań	  na	  zasadach	  
określonych	  w	  ustawie	  z.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  
wolontariacie,	  dokonywania	  zamówień	  	  
z	  wykorzystaniem	  klauzul	  społecznych	  	  zgodnie	  z	  PZP,	  
dokonywania	  zamówień	  u	  podmiotów	  ekonomii	  społecznej	  w	  
przypadku	  zakupów	  nieobjętych	  PZP	  
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Wsparcie	  dla	  rozwoju	  ES	  -‐	  RPO	  
•  Usługi	  wsparcia	  rozwoju	  ekonomii	  społecznej	  zgodnie	  z	  KPRES:	  
animacyjne,	  inkubacyjne,	  biznesowe	  świadczone	  przez	  OWES	  
posiadające	  akredytacje	  MPiPS	  

•  Dotacje	  wraz	  z	  przygotowaniem	  do	  prowadzenia	  działalności	  oraz	  
wsparcie	  pomostowe	  (6/12	  miesięcy);	  dotacja	  na	  tworzenie	  miejsc	  
pracy	  (tworzenie	  miejsc	  pracy	  w	  nowych	  podmiotach	  i	  podmiotach	  
istniejących)	  dla	  osób	  zagrożonych	  wykluczeniem	  (osób	  o	  których	  mowa	  
w	  ustawie	  o	  zatrudnieniu	  socjalnym)	  
•  Wysokość	  dotacji:	  max	  6-‐krotność	  przeciętnego	  wynagrodzenia	  i	  max	  30-‐
krotność	  dla	  1	  podmiotu	  

•  Wysokość	  pomostówki:	  max	  minimalne	  wynagrodzenie	  x	  liczba	  miejsc	  
pracy	  dla	  osób	  zagrożonych	  wykluczenime	  

•  Połączenie	  funkcji	  operatora	  dotacji	  i	  usług	  wsparcia,	  dotacje	  muszą	  być	  
przyznawane	  przez	  akredytowane	  OWES	  

•  Wybór	  OWES	  na	  minimum	  3	  lata	  

Wsparcie	  dla	  rozwoju	  ES	  -‐	  RPO	  
Koncentracja	  na	  efektach:	  6	  wskaźników	  efektywnościowych	  dla	  OWES	  
• liczba	  grup	  inicjatywnych,	  które	  wypracowały	  założenia	  co	  do	  utworzenia	  
podmiotu	  ekonomii	  społecznej	  
• liczba	  środowisk,	  które	  przystąpiły	  do	  wspólnej	  realizacji	  przedsięwzięcia	  
mającego	  na	  celu	  rozwój	  ekonomii	  społecznej	  

• liczba	  miejsc	  pracy	  utworzonych	  dla	  osób	  wskazanych	  w	  definicji	  
przedsiębiorstwa	  społecznego	  

• liczba	  organizacji	  pozarządowych	  prowadzących	  działalność	  odpłatną	  
pożytku	  publicznego	  lub	  działalność	  gospodarczą	  utworzonych	  	  

• liczba	  miejsc	  pracy	  w	  przeliczeniu	  na	  pełne	  etaty	  utworzonych	  we	  
wspartych	  przedsiębiorstwach	  społecznych	  
• procent	  wzrostu	  obrotów	  przedsiębiorstw	  społecznych	  objętych	  
wsparciem	  



02.07.2015	  

6	  

Wsparcie	  rozwoju	  ES	  -‐	  RPO	  
•  IZ	  RPO	  zapewnienia,	  że	  jest	  preferowane	  tworzenie	  miejsc	  pracy	  i	  
przedsiębiorstw	  społecznych	  w	  kluczowych	  sferach	  rozwojowych	  
wskazanych	  w	  KPRRES:	  
•  zrównoważony	  rozwój,	  	  
•  solidarność	  pokoleń,	  
•  polityka	  rodzinna,	  	  
•  turystyka	  społeczna,	  	  
•  budownictwo	  społeczne,	  	  
•  lokalne	  produkty	  kulturowe	  	  
•  inne	  ważne	  z	  punktu	  widzenia	  rozwoju	  danego	  regionu	  i	  wynikające	  
z	  regionalnego	  programu	  rozwoju	  ekonomii	  społecznej	  

Wsparcie	  rozwoju	  ES	  -‐	  RPO	  
W	  ramach	  działań	  koordynacyjnych	  ROPS	  lub	  działań	  
animacyjnych	  OWES	  (w	  zależności	  od	  	  uzgodnień	  
wewnątrzregionalnych)	  mogą	  być	  realizowane:	  
• Działania	  adresowane	  do	  sektora	  publicznego,	  w	  
szczególności	  JST,	  służących:	  
•  zwiększeniu	  udziału	  PES	  w	  rynku	  (m.in.	  działania	  
związane	  z	  zastosowaniem	  klauzul	  społecznych	  i	  
społecznie	  odpowiedzialnych	  zamówień	  publicznych)	  
•  zwiększeniu	  roli	  PES	  w	  realizacji	  usług	  społecznych	  
świadczonych	  w	  interesie	  ogólnym	  	  
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Wsparcie	  rozwoju	  ES	  -‐	  RPO	  
Działania	  koordynacyjne	  ROPS:	  
• Wspieranie	  realizacji	  przez	  PES	  usług	  użyteczności	  publicznej	  
(cel:	  zwiększeniu	  roli	  PES	  w	  realizacji	  usług	  społecznych)	  	  
• Współpraca	  z	  JST	  i	  innymi	  podmiotami	  lokalnymi,	  w	  
szczególności	  PES,	  m.in.	  w	  zakresie	  stosowania	  klauzul	  
społecznych,	  społecznie	  odpowiedzialnych	  zamówień	  
publicznych,	  zlecania	  zadań	  podmiotom	  ekonomii	  społecznej	  
(cel:	  zwiększenie	  udziału	  PES	  w	  rynku)	  
W	  tym	  obszarze	  konieczne	  jest	  uzgodnienie	  podziału	  zadań	  i	  
zasad	  współpracy	  między	  ROPS	  a	  OWES	  	  	  

Program	  Wiedza	  Edukacja	  Rozwój	  
•  Wyposażenie	  przedsiębiorstw	  społecznych	  w	  wiedzę	  i	  umiejętności	  z	  
zakresu	  wykorzystania	  PZP	  (szkolenia	  dla	  1500	  osób)	  

•  Podnoszenie	  kompetencji	  kadr	  OWES	  m.in.	  przygotowanie	  
konsultantów	  do	  wspierania	  PES	  w	  zakresie	  ubiegania	  się	  o	  
zamówienia	  publiczne	  (ponad	  1000	  osób	  przeszkolonych)	  

•  Przeprowadzanie	  szkoleń	  i	  warsztatów	  dla	  zamawiających	  oraz	  
instytucji	  kontrolnych	  w	  zakresie	  wybranych	  zagadnień	  związanych	  z	  
udzielaniem	  zamówień	  publicznych,	  w	  tym	  m.in.	  pozacenowych	  
kryteriów	  oceny	  ofert,	  klauzul	  premiujących	  produkty	  i	  usługi	  
innowacyjne,	  społecznie	  odpowiedzialnych	  zamówień,	  zielonych	  
zamówień	  publicznych,	  trybów	  niekonkurencyjnych	  (szkolenia	  i	  
warsztaty	  dla	  ponad	  3600	  osób)	  

•  Inne	  formy	  wsparcia:	  instrumenty	  zwrotne	  dla	  ponad	  2000	  PES,	  
tworzenie	  ponadregionalnych	  sieci,	  partnerstw	  i	  klastrów,	  wsparcie	  
znaków	  jakości	  
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Dziękuję	  za	  uwagę!	  
Piotr	  Krasuski	  
Departament	  EFS	  
Ministerstwo	  Infrastruktury	  i	  Rozwoju	  


