Regulamin przyznawania tytułów
„Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”,
„Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
oraz Wyróżnień Specjalnych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dla podmiotów ekonomii społecznej
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i procedury przyznawania tytułów: „Samorząd przyjazny ekonomii
społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” oraz Wyróżnień Specjalnych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla podmiotów ekonomii społecznej
szczególnie zaangażowanych we współpracę z ww. samorządami i/lub przedsiębiorstwami, w tym
m.in. za podejmowanie działań mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub
też pomoc przekazywana na terytorium Ukrainy, a także za podejmowanie działań mających na
celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Realizacja przedsięwzięcia służy:
a) upowszechnianiu i rozwijaniu działań na rzecz ekonomii społecznej w województwie
kujawsko-pomorskim oraz rozszerzaniu zakresu i wymiaru współpracy samorządów
lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej;
b) relacji międzysektorowych, wzmacnianiu współpracy i powiązań między podmiotami
aktywnymi w sektorze przedsiębiorczości i w sferze społecznej, promowaniu postaw
prospołecznych wśród przedsiębiorców oraz upowszechnianiu dobrych praktyk i
rozwiązań w zakresie zaangażowania społecznego przedsiębiorstw i współpracy z
sektorem biznesu na rzecz dobra wspólnego;
c) promowaniu działań mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę lub też pomocy przekazywanej na terytorium Ukrainy, a także działań mających
na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie kujawskopomorskim.
3. Definicje „podmiotu ekonomii społecznej” i „przedsiębiorstwa społecznego” zgodne są z
definicjami stosowanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
4. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS).
5. Rekomendowanymi do przyznania tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być:
a) w odniesieniu do samorządów - gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska,
miasto na prawach powiatu, powiat ziemski województwa kujawsko-pomorskiego;
b) w odniesieniu do biznesu - przedsiębiorstwa zarejestrowane lub działające na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, a także przedsiębiorstwa niezarejestrowane na
terenie województwa ale współpracujące z kujawsko-pomorskimi podmiotami ekonomii
społecznej, z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych;
c) w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej - podmioty ekonomii społecznej
województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z definicją określoną w ust. 3.

§2
Kapituła
1. Wyłonienia wyróżnionych i laureatów tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1, dokonuje Kapituła.
2. Prace Kapituły są organizowane przez ROPS.
3. Skład Kapituły stanowią:
a) członkowie Zespołu ds. promocji i upowszechniania ekonomii społecznej Regionalnego
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES);
b) przedstawiciele ROPS.
4. Przewodniczącym Kapituły jest przewodniczący Zespołu ds. promocji i upowszechniania ekonomii
społecznej RKRES/Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący RKRES.
5. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania bezstronności w procesie oceniania
wniosków.
6. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych na
każdym etapie postępowania mającego na celu wyłonienie laureatów oraz wyróżnionych.
7. Z prac Kapituły sporządzane jest podsumowanie zawierające listę laureatów.
8. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§3
Tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” oraz Wyróżnienie Specjalne Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla podmiotów ekonomii społecznej zaangażowanych
we współpracę z tym samorządem
1. Tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” może otrzymać każdy samorząd, o którym
mowa w § 1 ust. 5 lit. a) niniejszego Regulaminu, który tworzy przyjazne warunki dla
uruchamiania i prowadzenia działań w obszarze ekonomii społecznej oraz podejmuje współpracę
z podmiotem ekonomii społecznej.
2. Wyróżnienie Specjalne Marszałka może otrzymać każdy podmiot ekonomii społecznej, o którym
mowa w § 1 ust. 5 lit. c) niniejszego Regulaminu, który wykazał się działaniami we współpracy z
samorządem, o którym mowa w ust. 1.
3. Współpraca, o której mowa w ust 1 i 2 może dotyczyć m.in. działań mających na celu wsparcie
obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub też pomocy przekazywanej na terytorium Ukrainy, a
także działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie
kujawsko-pomorskim.
4. Przez współpracę rozumie się wspólną realizację przedsięwzięcia (np. świadczenie usług,
wykonanie dzieła i inne świadczenia) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia aplikacji, opartą
na podziale zadań pomiędzy samorządem i podmiotem ekonomii społecznej. Współpraca ta nie
może ograniczać się tylko do:
a) kwestii finansowych, tj. przekazania środków pieniężnych podmiotowi ekonomii
społecznej;
b) płatnego zlecania przez samorząd podmiotowi ekonomii społecznej wykonania usług
znajdujących się w zakresie działania tego podmiotu.
5. W ramach działań, o których mowa w ust. 2 należy wykazać „wartość dodaną”, tj. korzyść ze
współpracy zapewniającą, że osiągnięcie pewnych celów niemożliwe by było bez tej współpracy,
i/lub że dzięki tej współpracy podejmowane działania mogą być lepszej jakości, jest ich więcej lub
mają większy zasięg.

6. Do działań, o których mowa w ust. 2 można zaliczyć działania realizowane w oparciu o tzw.
„Mechanizm zakupów interwencyjnych”1.
7. Zgłoszenia kandydatury do przyznania tytułu, o którym mowa w ust. 1, może dokonać sam
samorząd, podmiot ekonomii społecznej współpracujący z samorządem i/lub ośrodek wsparcia
ekonomii społecznej (OWES). W przypadku zgłoszenia kandydatury przez podmiot ekonomii
społecznej lub OWES, wskazany samorząd zostanie o tym poinformowany.
8. Zgłoszenia kandydatury do przyznania wyróżnienia, o którym mowa w ust. 2, może dokonać sam
podmiot ekonomii społecznej, samorząd współpracujący z podmiotem ekonomii społecznej i/lub
OWES. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez samorząd lub OWES, wskazany podmiot
ekonomii społecznej zostanie o tym poinformowany.
9. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury samorządu jest przedłożenie rekomendacji
podmiotu ekonomii społecznej współpracującego z danym samorządem.
10. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury podmiotu jest przedłożenie rekomendacji
samorządu współpracującego z danym podmiotem.
11. Wyróżnienia mają postać okolicznościowego certyfikatu. Kapituła doceniając działania danego
podmiotu ekonomii społecznej, który w sposób szczególny wykazał się działaniami, o których
mowa w ust. 2, może zdecydować o dodatkowym przyznaniu nagrody, której forma zostanie
ustalona z wyróżnionymi danym podmiotem i dostosowana do jego aktualnych potrzeb (np.
udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS, szkolenie, promocja podmiotu).
§4
Tytuł „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” oraz Wyróżnienie Specjalne Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla podmiotów ekonomii społecznej zaangażowanych
we współpracę z tym przedsiębiorstwem
1. Tytuł może otrzymać każde przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 ust. 5 lit. b) niniejszego
Regulaminu, które włącza do swej aktywności w obszarze działań społecznych podmiot ekonomii
społecznej oraz podejmuje współpracę z podmiotem ekonomii społecznej z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
2. Wyróżnienie Specjalne Marszałka może otrzymać każdy podmiot ekonomii społecznej, o którym
mowa w § 1 ust. 5 lit. c) niniejszego Regulaminu, który wykazał się działaniami we współpracy z
przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 1.
3. Współpraca, o której mowa w ust 1 i 2 może dotyczyć m.in. działań mających na celu wsparcie
obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub też pomocy przekazywanej na terytorium Ukrainy, a
także działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie
kujawsko-pomorskim.
4. Przez współpracę rozumie się wspólną realizację przedsięwzięcia (np. świadczenie usług,
wykonanie dzieła i inne świadczenia) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia aplikacji, opartą
na podziale zadań pomiędzy przedsiębiorstwem i podmiotem ekonomii społecznej. Współpraca
ta nie może ograniczać się tylko do:
c) kwestii finansowych, tj. przekazania środków pieniężnych podmiotowi ekonomii
społecznej;
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d) płatnego zlecania przez przedsiębiorstwo podmiotowi ekonomii społecznej wykonania
usług znajdujących się w zakresie działania tego podmiotu.
W ramach działań, o których mowa w ust. 2 należy wykazać „wartość dodaną”, tj. korzyść ze
współpracy zapewniającą, że osiągnięcie pewnych celów niemożliwe by było bez tej współpracy,
i/lub że dzięki tej współpracy podejmowane działania mogą być lepszej jakości, jest ich więcej lub
mają większy zasięg.
Do działań, o których mowa w ust. 2 można zaliczyć działania realizowane w oparciu o tzw.
„Mechanizm zakupów interwencyjnych”2.
Zgłoszenia kandydatury do przyznania tytułu, o którym mowa w ust. 1, może dokonać samo
przedsiębiorstwo, podmiot ekonomii społecznej wsparcia współpracujący z przedsiębiorstwem
lub OWES. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez podmiot ekonomii społecznej i/lub OWES,
wskazane przedsiębiorstwo zostanie o tym poinformowane.
Zgłoszenia kandydatury do przyznania wyróżnienia, o którym mowa w ust. 2, może dokonać sam
podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo współpracujące z podmiotem ekonomii
społecznej lub OWES. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez przedsiębiorstwo i/lub OWES,
wskazany podmiot ekonomii społecznej zostanie o tym poinformowany.
Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury przedsiębiorstwa jest przedłożenie
rekomendacji podmiotu ekonomii społecznej współpracującego z danym przedsiębiorstwem.
Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury podmiotu jest przedłożenie rekomendacji
przedsiębiorstwa współpracującego z danym podmiotem.
Wyróżnienia mają postać okolicznościowego certyfikatu. Kapituła doceniając działania danego
podmiotu ekonomii społecznej, który w sposób szczególny wykazał się działaniami, o których
mowa w ust. 2, może zdecydować o dodatkowym przyznaniu nagrody, której forma zostanie
ustalona z wyróżnionymi danym podmiotem i dostosowana do jego aktualnych potrzeb (np.
udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS, szkolenie, promocja podmiotu).
§5
Współpraca trójstronna

1. Organizator dopuszcza możliwość wspólnego zgłoszenia do wyróżnień, o których mowa w § 3 i 4,
samorządy, przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej, które wykazały się współpracą
trójstronną.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają odpowiednie zapisy § 3 i 4.

§6
Zgłoszenia aplikacji i rekomendacji
1. Zgłoszenia kandydatur możliwe jest wyłącznie na formularzu aplikacji, którego wzór stanowi
załączniki do niniejszego regulaminu, dostępny na stronie: www.es.rops.torun.pl.
2. Zgłoszenia kandydatur i rekomendacji można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w
Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, pocztą na adres Organizatora lub skanem za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: es@rops.torun.pl.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 września 2022 r. W przypadku przesłania zgłoszenia
pocztą liczy się data wpływu do ROPS w Toruniu.
4. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zgłoszenie kandydatur i rekomendacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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§7
Ocena zgłoszeń
1. Ocena zgłoszeń polega na merytorycznej analizie opisów sposobu i zakresu działań kandydata do
przyznania tytułu oraz załączonych rekomendacji, a następnie na opisowym uzasadnieniu oceny.
2. W przypadku wątpliwości związanych z oceną merytoryczną informacji zawartych w aplikacji,
oceniający może zwrócić się o uzupełnienie opisu, bądź przedstawienie dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści wniosku, które potwierdzają realizację wskazanych działań. Dodatkowe
wyjaśnienia brane są pod uwagę w procesie oceny wniosku przez oceniających.
3. Każda kandydatura oceniana jest przez dwóch Członków Kapituły, działających niezależnie od
siebie, wybranych w drodze losowania, przeprowadzonego przez Przewodniczącego Kapituły.
4. W przypadku różnic w ocenie między dwoma oceniającymi, wniosek poddawany jest dodatkowej
ocenie, którą przeprowadza cały skład Kapituły.
5. Oceny opisowe kierowane są na posiedzenie Kapituły i podlegają dyskusji oraz stanowią
podstawę podjęcia przez Kapitułę decyzji w sprawie przyznania tytułu.
6. Kapituła podejmuje decyzje metodą konsensusu, a w przypadku jego nieosiągnięcia, decyzje
podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Kapituły.
§8
Ogłoszenie wyników
1. Kapituła dokona oceny zgłoszeń do dnia 13 września 2022 r. O wynikach zostaną poinformowani
zainteresowane podmioty i instytucje.
2. Oficjalnie wyniki ogłoszone zostaną 11 października 2022r. podczas 12.Kujawsko-Pomorskiego
Forum Ekonomii Społecznej. Podczas Forum zostaną również wręczone certyfikaty i nagrody.
3. W przypadku braku możliwości zorganizowania Forum ze względu na wprowadzone restrykcje
mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa powodującego COVID-19,
termin i forma wręczenia tytułów zostaną podane w okresie późniejszym.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wykładni treści Regulaminu dokonuje ROPS.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zespół ds. promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej RKRES.
3. Odpowiedzialność za wszelkie informacje podane w zgłoszeniach oraz rekomendacjach ponosi
składający.
4. Treści podane w zgłoszeniach i rekomendacjach mogą być wykorzystane przez ROPS na potrzeby
upowszechniania ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

