
     

 

 

 
  

 
 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne (w tym PES) do składania Wniosków  

o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie 

finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu. 

 

WARUNKI ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

Wniosek o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstwa Społecznego mogą złożyć: 

 Podmioty Ekonomii Społecznej (PES)  zamierzające utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (PS),  

niniejszy nabór nie dotyczy PES zamierzających przekształcić się w PS 
 

 Osoby Prawne (w tym PES). 

Wnioskodawcy muszą spełniać warunki określone w  Rozdziale I § 2 Regulaminu Świadczenia Usług Rzeszowskiego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie I, w przypadku osób planowanych do zatrudnienia warunki 

określone w § 4 Regulaminu wsparcia finansowego w ramach projektu pn. „ROWES-wsparcie rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w subregionie I”,  

Warunkiem zakwalifikowania do objęcia wsparciem Osób Prawnych (w tym PES) zainteresowanych utworzeniem 

Przedsiębiorstw Społecznych jest zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w subregionie I (Regulamin) oraz Regulaminem wsparcia finansowego w ramach projektu  

pn. „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”. 

  

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się na podstawie złożonego do Biura projektu: 

-Wniosku o objęcie wsparciem Osoby Prawne (w tym PES) w zakresie utworzenia PS stanowiącego załącznik nr 8c  

do Regulaminu wraz z załącznikami. 

Złożony Wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS) 

przez Osoby Prawne (w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) w ramach projektu pn.: 

„ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” 

 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VIII  Integracja społeczna,  

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 



     

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Wnioski należy składać w terminie od  10.05.2021 r.  do 24.05.2021 r. 

Nabór będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.wsparcie.es do czasu 

wyczerpania alokacji.  

 

Realizator  projektu celem zachowania właściwych standardów świadczonych usług, zastrzega prawo  

do wstrzymania rekrutacji w przypadku, gdy w tym samym czasie (dany miesiąc kalendarzowy, w którym jest 

prowadzona rekrutacja) liczba złożonych wniosków przekroczy 30. 

Wniosek złożony po dacie ukazania się na stronie www.wsparcie.es informacji o zakończeniu/wstrzymaniu rekrutacji 

podlega odrzuceniu. 

 

Informacje o terminach kolejnych rekrutacji będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.wsparcie.es. 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Wnioski o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstwa Społecznego należy składać: 

1.  osobiście w Biurze Projektu czynnym od  poniedziałku do piątku ,w godzinach od 7:30 do 15:30  

lub 

2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu wniosku do Biura Projektu.  

 

 

 

 

BIURO PROJEKTU: 

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

ul. Szopena 51 

35-959 Rzeszów 

 

 

 

http://www.wsparcie.es/

