
 

 

Regulamin rekrutacji Wystawców na Targi Ekonomii Społecznej organizowane w ramach projektu                             

pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” 

§ 1 

Informacje ogólne 

 
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Współpraca się opłaca - 

koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, finansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, 

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej 

– tryb pozakonkursowy).  

2. Celem projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację 

„Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”.  

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wyboru Wystawców podczas Targów Ekonomii Społecznej 

organizowanych w Katowicach.  

4. Wsparcie udzielone podmiotom ekonomii społecznej uczestniczącym w Targach w charakterze Wystawców, 

może być objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej w oparciu o zasadę de minimis, w przypadku 

podmiotów, które pozytywnie przejdą weryfikację na podstawie testu występowania pomocy publicznej 

przeprowadzonego przez ROPS. 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:  

1. Projekt: realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projekt pn. 

„Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, finansowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja 

sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy). 

2. ROPS: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142), przy 

ulicy Modelarskiej 10.  

3. Wystawcy: podmioty ekonomii społecznej, które należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych                   

w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa                                                   

z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020, tj.  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1205); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ,  

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);  

c) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) 



 

 

lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej 

spółce wynosi nie więcej niż 50%; 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1285). 

 
§ 3 

Zasady rekrutacji Wystawców 

 

1. W Targach Ekonomii Społecznej weźmie udział 15 podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie 

województwa śląskiego, z możliwością zwiększenia do 30. Ww. podmioty ekonomii społecznej wyłonione zostaną 

w procedurze otwartego naboru, określonej w niniejszym Regulaminie.  

2. Zgłoszenia mogą składać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa śląskiego.  

3. Procedury rekrutacji:  

a. rekrutację prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;  

b. dokumentacja rekrutacyjna, tj. formularz zgłoszeniowy jest dostępna na stronach: www.rops-katowice.pl 

oraz es.rops-katowice.pl 

4. Organizację oraz przebieg rekrutacji nadzoruje Komisja, składająca się z pracowników ROPS, powołanych 

Zarządzeniem Dyrektora ROPS.  

5. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Składa się na nie wypełnienie                           

i przesłanie w terminie do 17 sierpnia 2018 r. na adres etkacz@rops-katowice.pl skanu wypełnionego, 

podpisanego oraz opieczętowanego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do Regulaminu), 

zamieszczonego na stronie internetowej ROPS. 

6. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

7. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:  

a. przynależność do grupy docelowej, określonej w § 2, pkt. 3 Regulaminu;  

b. przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie i na adres mailowy wskazany w pkt. 5. 

8. W przypadku braków formalnych podmiot zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni 

kalendarzowych. 

9. Zgłoszenia, co do których nie uzupełniono braków formalnych, nie podlegają dalszej ocenie. 

10. O zakwalifikowaniu do udziału w Targach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby zgłoszeń 

przewyższającej liczbę miejsc, Komisja zastrzega sobie prawo zastosowania dodatkowych kryteriów 

merytorycznych. 

Ponadto ROPS zastrzega możliwość zastosowania zasady zróżnicowania subregionalnego, której celem będzie 

zapewnienie reprezentacji podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Jednocześnie ROPS zastrzega 

sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Wystawców, w tym oceny zgodności profilu zgłoszonych do wystawienia 

produktów/usług z charakterem imprezy. 

11. Po zakończeniu procesu rekrutacji Komisja sporządza protokół zbiorczy, zawierający wykaz podmiotów 

zakwalifikowanych, wykaz podmiotów wpisanych na listę rezerwową oraz podmiotów niezakwalifikowanych.  

http://www.rops-katowice.pl/


 

 

12. O zakwalifikowaniu do udziału w Targach podmioty zostaną powiadomione mailowo i/lub telefonicznie przez 

ROPS.  

13. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych podmiotów z udziału w Targach wolne miejsce zajmuje podmiot                

z najwyższej pozycji na liście rezerwowej. Podmiot ten otrzymuje drogą e-mailową i/lub telefonicznie informację 

o możliwości udziału w Targach.  

14. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń (minimum 15 podmiotów), ROPS zastrzega sobie prawo 

do ogłoszenia naboru uzupełniającego. 

15. Pomiędzy ROPS a Wystawcą zostanie podpisana umowa, która określi zasady uczestnictwa w Targach.  

§ 4 

Polityka prywatności i poufności 

 

1. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację projektu i nie podlegają zwrotowi.  

2. ROPS gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych udostępnianych przez podmioty w czasie trwania 

projektu. W stosunku do danych osób wskazanych do kontaktu mają zastosowanie przepisy określone w art. 13 

ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

 

 


