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Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu.
IZ RPO gwarantuje, że OWES zapewniają konkurencyjny,
transparentny i oparty na merytorycznych przesłankach sposób
przyznawania dotacji, opierający się na jednolitych zasadach w danym
województwie, obejmujących co najmniej regulamin udzielania dotacji,
opracowanych we współpracy z ROPS.
(Wytyczne 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, Rozdział 7 pkt 9)

Interpretcje i wątpliwości
• czy to oznacza, że wspólny dla całego województwa
regulamin udzielania dotacji ma zostać wypracowany
wspólnie przez OWES-y (we współpracy z ROPS)
i przedstawiony w tej formie do akceptacji IZ RPO,
• czy też regulamin może zostać przygotowany przez
IZ RPO/IP (we współpracy z ROPS) i przekazany OWES
do stosowania?
Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO, ale ...
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Po dotychczasowych doświadczeniach realizacji projektów
OWES w tym zakresie nie rekomenduje się tworzenia z góry
narzucnego przez IZ regulaminu, który jest załącznikiem do
dokumentacji konkursowej OWES

ponieważ dokument ten winien być w jak największym stopniu
elastyczny i pozwalać na wprowadznie zmian wynikających
z praktyki funkcjonowania OWES oraz ewentualnych
(zapowiadanych) zmian Wytycznych.

Rola w procesie ustalania wspólnych zasad
finanswania eS (udzielania dotacji), którą odgrywa
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
(koordynator ES w regionie) tj. wsparcie:
• merytoryczne,
• techniczne
• rzecznicze.

ROPS poprzez grupy robocze przy RKRES oraz
dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom,
może w taki sposób sieciować OWES, aby te doszły
do porozumienia w zakresie wspólnego regulminu
udzielania dotacji.

ROPS może też pełnić funkcję mediatora
w przypadkach niemożności dojścia do porozumienia.
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Kwestie problemowe, które zostały rozwiązane poprzez
elastyczne zapisy regulaminu (każdy OWES ustala
zasady w tym zakresie samodzielnie):
•

•

dodatkowe zabezpieczenie dotacji (poza wekslem)
– różna jest praktyka i doświadczenie OWES w tym
zakresie;
techniczny przebieg Komisji Oceny Biznesplanów
– różna jest praktyka i doświadczenie OWES w tym
zakresie.

Dlaczego wspólny regulamin udzielania dotacji?
• uspójnia działania OWES-ów,
• standaryzuje proces udzielania dotacji,
• zapobiega powielaniu błędów,
• wzmaacnia działania OWES-ów.

Najważniejsze etapy
• Współpraca, uświadomienie potrzeby przez same
OWES-y,
• wspólne wypracowanie i omówienie wszystkich
kluczowych kwestii z pozostawieniem jednak
przestrzeni na specyficzne uwarunkowane
projektem rozwiązania,
• zaufanie, korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań,
czerpanie z doświadczenia innych,
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Najważniejsze etapy (cd)
• podział zadań, zaangażowanie przedstawicieli
OWES,
• zaangażowanie ROPS-u, koordynowanie procesu
tworzenia wspólnego regulaminu,
• współpraca z IZ, zwłaszcza pomiędzy ROPS a IZ,

Zajrzyj tutaj:
https://issuu.com/ozrss/docs/
1_db_praktyki_wspolny_regulamin_owe
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