
 

 

OGŁOSZENIE O II NABORZE  

wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii 
społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia 

COVID-19 
 

 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. 

 

 

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez 

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia ogłoszenia na 

stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje wprowadzony dodatkowy nabór  

w ramach instrumentu wsparcia   w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych 

skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), 

w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 

Nabór dotyczy podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz  przedsiębiorstw 

społecznych (PS), które nie wykorzystały maksymalnej kwoty jaką może otrzymać 

PES/PS w ramach  iloczynu  kwoty 2 500,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie 

(obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na 

podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę).   

Ze wsparcia w ramach instrumentu mogą skorzystać PES/PS korzystający 

ze wsparcia OWES. 

 

Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej 

www.wsparcie.es do wyczerpania dodatkowej  alokacji na ten cel – z dopiskiem 

„mechanizm zakupowy – subregion I”. (decyduje data wpływu !!!) 

 

Wnioski: 

1) Wniosek o przyznanie środków finansowych na zakup produktów i usług                       

w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom 

wystąpienia COVID-19 – zał. nr 1 

2) Wniosek – zapotrzebowanie na produkt/usługę w związku z przeciwdziałaniem 

skutkom wystąpienia COVID-19 – zał. Nr 2 

 

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.  

http://www.wsparcie.es/
http://www.wsparcie.es/


 

 

BIURO PROJEKTU: 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szopena 51 

35-959 Rzeszów 

„mechanizm zakupowy – subregion I” 

 

 

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowa alokacja na ten cel wynosi 40 000,00 zł. 

Maksymalna kwota możliwego wsparcia (maksymalna i łączna – niezależnie od 

zapotrzebowania, itd.) wynosi 25 000,00 zł na jeden PES/PS (maksymalna wartość 

zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 2 500,00 zł brutto i liczby 

miejsc pracy w podmiocie – obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do 

ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy                     
o pracę). Każde uprawnione PES/PS może złożyć jeden wniosek.  

Podmioty które skorzystały już z maksymalnej kwoty wsparcia w poprzednim 

naborze, nie mają możliwości składania wniosków o kolejne wsparcie w ramach w/w 

mechanizmu zakupowego. 

Szczegółowy opis procedury wsparcia wraz z załącznikami znajduje się w załączeniu 

poniżej. 

 

Pliki do pobrania: 

 Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej                       

w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 

 Załącznik nr 1 - Wniosek PES/PS o przyznanie o przyznanie środków finansowych 

na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku                       

z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 

 Załącznik nr 2 - Wniosek - zapotrzebowanie na produkt/usługę w związku                  

z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 

 Załącznik nr 3 - Umowa trójstronna. 

 

 Załącznik nr 4 - Protokół potwierdzający wykonanie zamówienia. 


