Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

……………………………….. dnia ……………..

Protokół Nr ……….
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

W dniu ………………….. w ……………………………….. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru podmiotów ekonomii
społecznej (uczestników projektu) na skorzystanie z bezpłatnych usług księgowych.

Warunki jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o zakwalifikowanie się do projektu oraz sposób oceny:
a) podmiot spełnia warunki określone w pkt. 2.1 pkt „b” – 1 pkt
b) podmiot złożył formularz rekrutacyjny zgodnie z pkt 2.2– 1 pkt – warunek obligatoryjny
c) podmiot spełnia warunek określony w pkt. 3.7 – 1 pkt
d) podmiot spełnia warunek określony w pkt 2.1 pkt „a” – 2 pkt (2 pkt – podmiot nie korzystał z
profesjonalnych usług księgowych, 1 pkt – podmiot chce podjąć lub rozwijać działalność lub/i gospodarczą a
wysoki koszt profesjonalnych usług księgowych stanowi barierę jego rozwoju, 0 pkt- podmiot korzystał z
profesjonalnych usług księgowych w postaci biura rachunkowego powyżej 36 miesięcy)
e) podmiot wykazuje niskie dochody zgodnie z poniższą punktacją:


do 10 000,00 zł – 3 pkt,



od 10 001,00 zł do 20 000,00 zł – 2 pkt,



od 20 001,00 zł do 30 000,00 zł – 1 pkt,



powyżej 30 000,00 zł – 0 pkt.

f) Podmiot składa załącznik 5 – wniosek o skorzystanie z usług księgowych.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać podmiot wynosi 8 pkt. Aby podmiot mógł zostać
zakwalifikowany do objęcia wsparciem w zakresie usług księgowych musi uzyskać min. 4 punkty.
przypadku jednakowej ilości punktów, decydująca jest data wpływu formularza rekrutacyjnego.
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W

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do dnia …………… r. – wpłynęły zgłoszenia od następujących PES:
1.

Nazwa podmiotu, adres,

2.

…………

3.

………..

Przyznano następujące punkty:
Metodologia

Tak /Nie

podmiot spełnia warunki określone w pkt. 2.1 pkt „b”

– 1 pkt

warunek obligatoryjny
(organizacja posiada adres, siedzibę, filię, oddział lub inną jednostkę
organizacyjną na terenie powiatu spośród wymienionych w pkt. 1.5
regulaminu ? * - * Usługi księgowe świadczone są w okresie trwania
projektu, to jest od 01.11.2019-31.12.2022. Łącznie wsparciem
objętych zostanie 50 Podmiotów Ekonomii Społecznej mających adres,
siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie
powiatów

włoszczowski,

staszowski,

sandomierski,

pińczowski,

opatowski, kazimierski, jędrzejowski oraz buski z terenu województwa
świętokrzyskiego)
podmiot złożył formularz rekrutacyjny zgodnie z pkt 2.2– 1 pkt

warunek obligatoryjny
(2.2 Każdy podmiot zgłaszający się do projektu musi przejść rekrutacje i
wypełnić poprawnie

formularz podmiotu (załącznik nr 3 do

regulaminu) i złożyć go do biura osobiście lub pocztą.)
podmiot spełnia warunek określony w pkt. 3.7 – 1 pkt

(3.7 Bezpłatnym wsparciem w formie usługi księgowej objęte
zostaną PES generujące nie więcej niż 50

dokumentów

księgowych i zatrudniające (na podstawie stosunku pracy i w
ramach umów cywilnoprawnych) nie więcej niż 10

osób/

miesiąc.)
podmiot spełnia warunek określony w pkt 2.1 pkt „a” – 2 pkt
(2 pkt – podmiot nie korzystał z profesjonalnych usług księgowych,
1 pkt – podmiot chce podjąć lub rozwijać działalność lub/i gospodarczą
a wysoki koszt profesjonalnych usług księgowych stanowi barierę jego
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Przyznane punkty
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rozwoju, 0 pkt- podmiot korzystał z profesjonalnych usług księgowych
w postaci biura rachunkowego powyżej 36 miesięcy)
podmiot wykazuje niskie dochody zgodnie z poniższą punktacją:
•

do 10 000,00 zł – 3 pkt,

•

od 10 001,00 zł do 20 000,00 zł – 2 pkt,

•

od 20 001,00 zł do 30 000,00 zł – 1 pkt,

•

powyżej 30 000,00 zł – 0 pkt.

Podmiot złożył wniosek o skorzystanie z usług księgowych

Nie dotyczy

Suma uzyskanych punktów

Uwagi komisji rekrutacyjnej :
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Do udziału w projekcie zakwalifikowano następujące podmioty:
1. …
2. …
Podmioty niezakwalifikowani do udziału w projekcie:
1. …
2. …
Uzasadnienie niezakwalifikowania : …………………………………….
Lista rezerwowa:
1. ..
2. ..

…………………………………………..

…………………………………………..

(czytelny podpis komisji rekrutacyjnej )

(czytelny podpis komisji rekrutacyjnej )
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