REGULAMIN PROJEKTU
pn. „SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu
w sieciach, partnerstwach i klastrach”,
realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką
Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
§1
DEFINICJE I SKRÓTY
1. Regulamin Projektu – dokument, który określa podstawowe założenia oraz warunki
uczestnictwa w Projekcie oraz jest dostępny w Biurze Projektu, na stronie internetowej
Partnera Wiodącego (Lidera) i Partnera projektu.
2. Projekt – przedsięwzięcie pn. „SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii
społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”, realizowane
zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr POWR.02.09.00-00-0102/19
z dnia 29.07.2020r., podpisaną z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Partner Wiodący (Lider) – Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700
Przemyśl.
4. Partner Projektu (Partner) – Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna
Podraza, ul. Dąbrowskiego 20 a, 35-036 Rzeszów.
5. Biuro Projektu – miejsce realizacji Projektu, zlokalizowane w siedzibie Partnera
Projektu, tj. przy ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów.
6. Strona internetowa Lidera – www.przemysl.caritas.pl.
7. Strona internetowa Partnera – www.pap.rzeszow.pl.
8. Uczestnicy Projektu - podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa
społeczne oraz przedsiębiorstwa komercyjne; zakwalifikowane do udziału w Projekcie.
9. Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) - zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‐2020, podmiotem
ekonomii społecznej jest:
i.
spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1205);
ii.
jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1172);
iii.
organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2019r. poz. 688);
iv.
spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r.
‐ Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
v.
koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r.
o kołach gospodyń wiejskich (dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
vi.
zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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10. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) - to podmiot, który spełnia łącznie poniższe
warunki:
i.
posiada osobowość prawną i prowadzi:
a. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
b. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub
c. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. ‐ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148) lub
d. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2018r. poz. 1983, z późn. zm),
ii.
zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej
z poniższych grup:
a. osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2014r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265
z późn. zm);
b. osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
c. osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące
innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
d. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
e. osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy
z dn.
19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2018r. poz. 1878, z późn. zm);
f. osoby, o których mowa w art.1 ust. 2 pkt 1‐3 i 5‐7 ustawy z dn. 13 czerwca
2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019r. poz. 217, z późn. zm);
g. osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich
dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5‐10 ustawy z dn. 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z
późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
h. osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
i. osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
j. osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dn.
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
k. osoby ubogie pracujące, które wykonują pracę, za którą otrzymują
wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej
na podstawie przesłanki ubóstwo tj. której dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej;
iii.
jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na
reintegrację zawodową i społeczną;
iv.
jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura
zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu
w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji
pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie
założycielskim;
v.
wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczane
limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z
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dnia
24
kwietnia
2003r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i wolontariacie;
vi.
zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę
cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby
w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów
cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120
godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji
zatrudnienia określonych w lit. ii);
vii.
prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit ii), uzgodniony z tymi
osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub
odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych.
11. Przedsiębiorstwo komercyjne – zgodnie z Załącznikiem 1 Rozporządzenia Komisji
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający
znaczenie dla EOG) jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na jego formę prawną. Zalicza się tutaj w szczególności osoby prowadzące działalność
na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością,
a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą,
spełniające kategorie przedsiębiorstw określone w art. 2 Załącznika, z wyłączeniem
podmiotów, które spełniają kryteria, zgodnie z definicją podmiotu ekonomii społecznej
(PES) lub przedsiębiorstwa społecznego (PS).
12. Klaster - geograficzne skupisko przedsiębiorstw i innych instytucji, podmiotów
działających w tym samym lub pokrewnym sektorze produkcji lub usług, prowadzących
działalność w zbliżonych warunkach rynkowych i komplementarnych względem siebie
obszarach, powiązanych interakcjami o charakterze formalnym lub nieformalnym,
współpracujących
ze
sobą
w
pewnych
obszarach
działalności
i jednocześnie konkurującym w innych. Funkcjonowanie podmiotów w ramach klastrów
umożliwia im podnoszenie produktywności m.in. dzięki łatwiejszemu dostępowi do
kontrahentów zapewniających usługi i towar niezbędny w ich działalności, przepływowi
wiedzy, dostępowi do potencjalnych klientów.
13. Sieć - to oparta na kooperacji dobrowolna struktura łącząca podmioty ekonomii
społecznej działające w określonej branży lub takie, które charakteryzuje podobny
istotny element działalności (np. zatrudnienia osób z autyzmem), a także inne podmioty.
Funkcjonowanie sieci ma na celu doskonalenie określonych aspektów działalności
podmiotów ją tworzących (np. większa efektywność prowadzonej działalności
gospodarczej) poprzez współpracę polegającą m.in. na wymianie doświadczeń, wiedzy i
informacji o dobrych praktykach, rzecznictwie wspólnych interesów, tworzeniu
partnerstw w celu realizowania określonych przedsięwzięć. Często relacje w ramach sieci
charakteryzują się sformalizowaniem (ich podstawą mogą być zawierane porozumienia,
czy też zasady formalnego uzyskania członkostwa). Ponadto z uwagi na fakt, że
podmioty tworzące sieć często działają na różnych rynkach, rzadziej między sobą
konkurują.
14. Komitet Sterujący - to organ wspierający kierownictwo Projektu w działaniu,
podejmuje strategiczne decyzje w zakresie realizacji Projektu, w tym akceptuje
produkty kluczowe Projektu, tj.: Koncepcja przeprowadzenia naboru i wsparcia PS,
aplikujących o dołączenie do istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających
przedsiębiorców oraz sposób doboru klastrów adekwatnych do profilu działalności PS (w
ramach Modułu I) oraz Koncepcja metodyki tworzenia ponadregionalnych sieci
branżowych PES wraz z koncepcją naboru oraz pracy z PES włączanymi do
ponadregionalnych sieci branżowych PES (w ramach Modułu II).
15. Pomoc de minimis – pomoc udzielania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014‐2020.
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE I INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski, w okresie od 1 października 2020r. do
30 listopada 2021r.
2. Projekt obejmuje działania mające na celu wspieranie PES w podejmowaniu współpracy
sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej
pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w
ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych oraz klastrowych, a
także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych,
stabilnych więzi gospodarczych.
3. Głównym celem Projektu jest włączenie co najmniej 6 PS do ponadregionalnych klastrów
zrzeszających przedsiębiorców oraz utworzenie dwóch ponadregionalnych sieci
branżowych PES, do których przystąpi co najmniej 24 PES i dwóch przedsiębiorców
komercyjnych, do 30 listopada 2021r.
4. Działania podejmowane w ramach Projektu realizowane są w dwóch Modułach, tj.:
 Moduł I - Włączenie co najmniej 6 PS do ponadregionalnych klastrów
zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz
rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej
PS.
 Moduł II - Utworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze
szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów
spółdzielczych (będących nową formą kooperacji wprowadzoną Ustawą z dnia
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494).
5. Budżet Projektu wynosi 1.889.077,20 PLN i obejmuje dofinansowanie projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.592.114,26 PLN oraz
z Budżetu Państwa w wysokości 296.962,94 PLN.
§3
UCZESTNICY PROJEKTU
1. Uczestnikami Projektu są PES, w tym PS oraz przedsiębiorstwa komercyjne
z terenu całej Polski, których status podlega weryfikacji na podstawie dokumentów
założycielskich, statutu, wpisu w KRS oraz CEIDG (w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą), którzy spełniają warunki uczestnictwa
w Projekcie, określone w Regulaminie rekrutacji.
2. Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Lidera oraz
Partnera Projektu oraz udostępniony zostanie w Biurze Projektu, niezwłocznie po
zaakceptowaniu przez Komitet Sterujący kryteriów naboru uczestników do udziału
w Projekcie, co nastąpi na początku I kwartału 2021r.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności
i
przejrzystości
oraz
Wytycznymi
w
zakresie
równości
i
dostępności,
z uwzględnieniem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
§4
DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH I i II MODUŁU
1. W ramach Modułu I realizowane są następujące działania projektowe:
a. Przegląd wybranych istniejących klastrów zrzeszających przedsiębiorców i dobór
klastrów adekwatnych dla profilu działalności i potencjału PS typowanych do
włączenia do komercyjnych klastrów przedsiębiorstw,
b. Opracowanie koncepcji przeprowadzenia naboru PS aplikujących do dołączenia do
istniejących ponadregionalnych klastrów przedsiębiorstw i określenie zakresu
wsparcia, które będą mogły ulegać modyfikacji w trakcie trwania Projektu,
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

Udzielanie wsparcia ekspercko-doradczego PS w procesie dołączenia do klastrów
komercyjnych przedsiębiorstw, w tym wsparcie prawne, negocjacyjne,
marketingowe,
Włączenie co najmniej 6 PS do ponadregionalnych klastrów przedsiębiorstw,
Udzielanie wsparcia ekspercko-doradczego dla PS włączonych do komercyjnych
klastrów przedsiębiorstw,
Opracowanie i wdrożenie systemu ułatwiającego PS udział w targach
i wydarzeniach promocyjnych, konferencjach, seminariach,
Udział co najmniej 6 PS włączanych do klastrów w misji gospodarczej, która będzie
miała na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych,
Upowszechnianie działań polegających na podejmowaniu współpracy sprzyjającej
podnoszeniu konkurencyjności i budowaniu branżowych powiązań kooperacyjnych
i klastrowych, z uwzględnieniem ukierunkowania na propagowanie idei ekonomii
społecznej i solidarnej wśród przedsiębiorców oraz wzajemnym uczeniu się
i wymianie dobrych praktyk,
Działania sprzyjające otwieraniu się klastrów biznesowych na włączanie PS,
Przygotowanie filmu edukacyjnego mającego na celu promowanie idei włączania PS
do komercyjnych klastrów przedsiębiorstw,
Opracowanie raportu podsumowującego Moduł I (łącznie z Modułem II),
zawierającego praktyczne informacje i porady w zakresie włączania PS do klastrów
zrzeszających przedsiębiorców oraz tworzenia sieci branżowych wraz ze wzorami
dokumentów.

2. W ramach Modułu II realizowane są następujące działania projektowe:
a. Dokonanie
przeglądu
istniejących
regionalnych
sieci
branżowych
i klastrów PES,
b. Opracowanie koncepcji metodyki tworzenia i funkcjonowania ponadregionalnych
sieci branżowych PES,
c. Opracowanie wzorcowej koncepcji sieci branżowej PES wraz ze wzorami
dokumentów wykorzystywanych w ramach tworzenia i funkcjonowania sieci,
d. Opracowanie koncepcji pracy z PES włączonych w sieć i zasad funkcjonowania sieci,
e. Stworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych PES, z których każda
posiadać będzie w charakterze członka co najmniej 12 PES, w tym co najmniej:
 jedno konsorcjum spółdzielcze,
 co najmniej jednego przedsiębiorcę niebędącego PES działającego
w podobnej branży lub klastrze, jednakże w składzie sieci udział
podmiotów komercyjnych nie może przekraczać 15%.
f. Udzielanie wsparcia eksperckiego i doradczego w funkcjonowaniu PES w sieciach
branżowych,
g. Udzielanie wsparcia w tworzeniu profesjonalnej identyfikacji wizualnej dla każdej
sieci branżowej,
h. Opracowanie i wdrożenie systemu ułatwiającego PES udział w targach
i wydarzeniach promocyjnych,
i. Udział 24 PES reprezentujących tworzone sieci branżowe w misji gospodarczej, która
będzie miała na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych,
j. Upowszechnienie działań sprzyjających tworzeniu sieci PES, zapewnienie trwałości
tworzonych sieci branżowych, w tym działania zwiększające ich widoczność
i budujące markę,
k. Przygotowanie filmu edukacyjnego, promującego ideę tworzenia ponadregionalnych
sieci branżowych PES,
l. Opracowanie raportu podsumowującego Moduł II (łącznie z Modułem I),
zawierającego praktyczne informacje i porady dotyczące tworzenia sieci
branżowych, ze wzorami dokumentów.
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§5
FORMY WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnikom Projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
a. Wsparcie ekspercko-doradcze, które w szczególności:
 jest świadczone bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych oraz
z wykorzystaniem e-maila, komunikatorów, telefonów, tele i video-konferencji,
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
 odpowiada indywidualnym potrzebom podmiotów objętych wsparciem
i obejmuje zarówno konsultacje tematyczne, jak i pomoc wynikającą
z problemów zgłaszanych na bieżąco,
 jest realizowane zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej,
 jest oparte na zasadach bezpłatności, dostępności, równości, poufności
i ochronie danych osobowych,
b. Udział w misji gospodarczej, która w szczególności:
 będzie miała na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych,
 będzie mogła być połączona z uczestnictwem PES, w tym PS w krajowych
i międzynarodowych targach branżowych oraz wspólnych przedsięwzięciach
promocyjnych, konferencjach, seminariach itp., w szczególności, w których poza
PS uczestniczyć będą inni przedsiębiorcy. Obejmować będzie organizację co
najmniej 3 spotkań biznesowych z udziałem potencjalnych kontrahentów.
Ponadto, program misji może obejmować dodatkowe elementy, takie jak:
organizację pokazów, prezentacji oraz wizyt w siedzibach /zakładach
produkcyjnych/ kontrahentów, spotkania z instytucjami wspierającymi
przedsiębiorców, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
instytucjami wspierającymi przedsiębiorców,
 będzie mogła być połączona z uczestnictwem PES w regionalnych, krajowych
i
międzynarodowych
targach/wystawach
branżowych
i
wspólnych
przedsięwzięciach
promocyjnych,
konferencjach,
seminariach
itp.,
w szczególności, w których poza PES uczestniczyć będą inni przedsiębiorcy.
Obejmować będzie organizację co najmniej 3 spotkań biznesowych z udziałem
potencjalnych kontrahentów. Ponadto, program misji może obejmować
dodatkowe elementy, takie jak: organizację pokazów, prezentacji oraz wizyt w
siedzibach
/zakładach
produkcyjnych/
kontrahentów,
spotkania
z przedstawicielami placówki dyplomacji gospodarczej itp., z instytucjami
wspierającymi przedsiębiorców, rynkiem hurtowym.
 poprzedzona zostanie analizą szans wejścia na dany rynek oraz wyszukaniem
potencjalnych partnerów do współpracy,
 dostosowana zostanie do aktualnej sytuacji epidemicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
c.

System ułatwiający PS, PES udział w targach i wydarzeniach promocyjnych,
konferencjach, seminariach, który zawiera w szczególności:
- wykaz targów i wydarzeń promocyjnych rekomendowanych PES, w tym PS,
- szacowane koszty udziału w każdym z wydarzeń promocyjnych,
- wykaz programów dotacji, programów grantowych i instrumentów zwrotnych
możliwych do pozyskania przez PS, PES na pokrycie kosztów udziału w tych
wydarzeniach,
- wzory poprawnie wypełnionych fiszek, wniosków o dofinansowanie udziału w tych
inicjatywach, wniosków o pożyczkę na udział w imprezach promocyjnych.
System wdrożony zostanie w obydwu ponadregionalnych sieciach branżowych PES.
Wdrożenie systemu polegać będzie na praktycznym wykorzystaniu zawartych
w systemie informacji i dokumentów w działalności PS włączonych do klastrów, PES
zrzeszonych w sieciach branżowych w ramach Projektu.
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d. Film edukacyjny, odrębny dla każdego z Modułów, upowszechniający włączanie PS
do klastrów i współpracę w ramach klastrów komercyjnych (Moduł I) oraz
upowszechniający ponadregionalne branżowe powiązania kooperacyjne PES (Moduł
II).
2. Wsparcie realizowane na rzecz PES, w tym PS oraz na rzecz przedsiębiorstw
komercyjnych może być objęte pomocą de minimis. W sytuacji wystąpienia pomocy de
minimis, szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostaną określone w niniejszym
Regulaminie projektu oraz w Regulaminie rekrutacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Lider i Partner Projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
w momencie opublikowania Regulaminu rekrutacji, w sytuacji zmiany wytycznych lub
dokumentów programowych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, jak również w innych, uzasadnionych przypadkach.
2. Niniejszy Regulamin Projektu obowiązuje od dnia 1 października 2020r.
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