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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 
„Model  franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pt. „Model  franczyzy usług 
społecznych - opieka ze smakiem” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, 
zwanym dalej Projektem. 
 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację Pro Omnis  zwaną dalej Liderem Projektu wspólnie z 
Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit Spółka z o.o., zwanymi  dalej 
Partnerami Projektu. 
 

3. Celem projektu jest wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów ekonomii 
społecznej poprzez wsparcie systemowe wykorzystujące model franczyzy społecznej opartej 
na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną i wdrożonej przez min. 7 
podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w ponadregionalnej sieci Funduszu 
franczyzowego złożonego z 1 franczyzodawcy i 6 franczyzobiorców z siedzibami w min. 2 
województwach do 30.11.2021r. 
 

4. Projekt jest realizowany od 1 czerwca  2019 roku do 30 listopada  2021 roku. 
 

5. Do projektu mogą zgłaszać się podmioty ekonomii społecznej, szczegółowo opisane w § 3. 
 

6. Organizatorem rekrutacji są Partnerzy Projektu. 
 

§ 2 
Założenia rekrutacji 

 
1. Rekrutacja do projektu ma na celu wyłonienie 32 podmiotów ekonomii społecznej.  

 
2. Proces rekrutacji do projektu będzie prowadzony w sposób ciągły do 30.06.2021. 

 

3. Wszystkie aktualne informacje wraz z dokumentacją rekrutacyjną są zamieszczone na stronie 
www.franczyzaspołeczna.byd.pl 
 

4. Zgłoszenie PES do Projektu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Projektu w wersji elektronicznej, który zamieszczony jest na stronie 
www.franczyzaspołeczna.byd.pl  
 

5. Po dokonaniu wyboru kandydatów do Projektu, PES, który został  zakwalifikowany do 
Projektu zgłosi swoich przedstawicieli do uczestnictwa w  formach wsparcia realizowanych w 
ramach Projektu (o których mowa w paragrafie 3 punkt 3)  na oddzielnym formularzu 
uczestnika projektu, zamieszczonym na stronie www.franczyzaspołeczna.byd.pl 
 

http://www.franczyzaspołeczna.byd.pl/
http://www.franczyzaspołeczna.byd.pl/
http://www.franczyzaspołeczna.byd.pl/
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6. Wybór potencjalnych franczyzobiorców społecznych będzie dokonany na podstawie 
oddzielnego regulaminu zwanego Regulaminem Rekrutacji Franczyzobiorców Społecznych,  
który będzie dostępny  na stronie www.franczyzaspołeczna.byd.pl 

 
§ 3 

Kandydaci do projektu 
 

1. W projekcie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej - PES (zgodnie z definicją  
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego), czyli: 
 
a) przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 
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 2016 r. poz. 2046, 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 2016 r. poz. 
1817, 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 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

 
2. W projekcie mogą wziąć udział PES opisane w punkcie 1, które: 

 
a) Mają gotowość do uczestniczenia w projekcie innowacyjnym trwającym do 30 listopada  

2021 roku, w tym stania się franczyzobiorcą społecznym i przystąpienia do sieci franczyzowej 
oraz brania udziału w proponowanych przez Lidera Projektu i Partnerów aktywnościach  
tj.: spotkania, seminaria, szkolenia, doradztwo specjalistyczne, które będą realizowane  
w ramach projektu. Harmonogram tych aktywności zostanie przedstawiony uczestnikom 
każdorazowo po skompletowaniu kolejnej grupy szkoleniowej. 
 

b) Mają gotowość do prowadzenia działalności gospodarczej w formie usługi opiekuńczej 
uzupełnionej usługą gastronomiczną. 

 
3. PES, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do uczestnictwa 

we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu niezbędnych do stania się 
franczyzobiorcą społecznym, w tym w spotkaniach, doradztwie specjalistycznym, szkoleniach 
i warsztatach realizowanych w ramach projektu. Odmowa udziału wiąże się z rezygnacją  
z uczestnictwa w projekcie. 
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§ 4 
Kryteria rekrutacji 

 
1. Kryteria obligatoryjne (weryfikowane na zasadzie spełnia/nie spełnia) określone  

w formularzu rekrutacyjnym: 
a) PES (zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego) 
b) PES z zapisami w statucie uprawniającymi do działalności społecznej i gospodarczej w 

tym m.in. w obszarze usługi opiekuńczej i gastronomicznej (kody PDK np. - 88.10 
Z:Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych; - 88.91.Z:Opieka dzienna nad dziećmi; - 88.99.Z: Pozostała pomoc 
społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (w tym działalność 
charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną)) 

 
2. Kryteria premiujące:  

a) Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji usługi opiekuńczej (5pkt),  
b) Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji usługi gastronomicznej (3pkt).  
c) Podmioty planujące wykorzystać model złożony z połączenia usługi opiekuńczej i usługi 

gastronomicznej (10pkt).  
 

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń stworzona zostanie lista rezerwowa. 
 

§ 6 
Komisja Rekrutacji 

  
1. Komisja Rekrutacji złożona jest z przedstawicieli Lidera Projektu i Partnerów Projektu. 

 
2. Komisja jest organem uprawnionym do wyboru kandydatów do projektu na podstawie 

weryfikacji złożonych dokumentów. 
 

3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 7 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 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 
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż: 
 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, ul.  Wspólna  2/4, 00-926  Warszawa;  

b) Przedstawicielem Administratora jest Aleksandra Lewandowska, kontakt: tel. 664 713 540 
adres email: biuro@proomnis.org.pl;  

c) Przetwarzaniem danych osobowych zajmują się Partnerzy Projektu w celu: 
a. realizacji Projektu „Model  franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem”  

w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

b. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku 
podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
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c. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym przypadku 
podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 

d) Dane osobowe mogą ̨ być ́ przekazywane następującym odbiorcom współpracującym  
z administratorem: instytucje współpracujące z administratorem w ramach realizacji założeń́ 
statutowych, biuro rachunkowe, obsługa prawna, instytucje współpracujące w celu realizacji 
projektu. 

e) Dane osobowe będą  ̨ przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu 
przetwarzania danych osobowych, w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez 
okres określony ustawowo tj. uregulowany przepisami prawa krajowego oraz 
międzynarodowego ze względu na realizacje projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

f) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem 
możliwości uczestnictwa w projekcie. Administrator danych osobowych zapewnia prawo 
dostępu do swoich danych. W każdym momencie można je sprostować, żądać ich usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. Istnieje także możliwość skorzystania z uprawnienia do 
złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do 
przenoszenia danych do innego administratora. 

g) Osoby, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do 
Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, 
że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych narusza wymienione 
prawa. 

h) Administrator nie zamierza przesyłać Państwa danych poza teren Unii Europejskiej oraz 
innych organizacji międzynarodowych. 

i) Przetwarzane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zarówno Lider Projektu, Partnerzy Projektu oraz  Kandydaci do Projektu są zobowiązani do 

przestrzegania zapisów regulaminu. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
reguły i zasady wynikające z Programu POWER, a także przepisy wynikające z właściwych 
aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 
 

3. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 
dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub 
dokumentów programowych. 
 

4. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne podczas procesu rekrutacji, Beneficjent 

Projektu ma prawo do ostatecznej interpretacji i decyzji. 

 
5. Zapytania w sprawach rekrutacji należy kierować na adres email: biuro@proomnis.org.pl 

  
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 roku. 

 
7. Biuro projektu: siedziba Centrum Usług Społecznych WSG, ul. Garbary 2 (budynek A)  

w Bydgoszczy. 


