
UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
w sprawie projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. W ramach działań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy Powiatu Krapkowickiego, powiat będzie realizował w partnerstwie 
projekt pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020. 
 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples w Krapkowicach, który 
będzie jednocześnie liderem projektu. Zadaniem Powiatu Krapkowickiego w ramach projektu będzie: 

1. Udział w promocji projektu i rekrutacji uczestników. 
2. Udział przedstawiciela Powiatu w Grupie Sterującej (min. 1 osoba – GS będzie podejmowała 

strategiczne decyzje , w tym dotyczące ewentualnych działań naprawczych, monitoring 
realizacji wskaźników. Decyzje będą podejmowane wspólnie przez Lidera i Partnera. 
Spotkania GS będą odbywały się m.in. raz na kwartał, w międzyczasie odbywać się będzie 
kontakt osobisty, telefoniczny, elektroniczny). 

3. Wykonanie w ramach budżetu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu – 780 
kompletów (teczki, długopisy, notatniki). 

4. Współpraca przy sporządzaniu wniosków o płatność oraz harmonogramu płatności. 
 
Przedmiotem projektu jest kontynuacja działalności Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej (OWES) 
w Krapkowicach na obszarze Subregionu Południowego woj. opolskiego prowadzonego w 
partnerstwie przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES z Krapkowic i Powiat 
Krapkowicki. W ramach projektu będzie prowadzone wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób 
fizycznych, PES, PS, JST, NGO, firm, instytucji oraz wsparcie finansowe inwestycyjne (i pomostowe) 
dla PS zatrudniających nowych pracowników z grup defaworyzowanych opisanych w regulaminie 
konkursu, będzie prowadzony stały monitoring PES. OWES zatrudni wykwalifikowany personel w 
celu sprawnej realizacji zdań, a także wysokiej klasy ekspertów/doradców którzy zostali pozytywnie 
zweryfikowani w trakcie akredytacji Ośrodka lub osoby o równorzędnych umiejętnościach, wiedzy i 
doświadczeniu, co pozwoli na świadczenie usług na najwyższym poziomie. OWES będzie wspierał 
działania istniejących i nowo powstałych PS/PES. Będą prowadzone szkolenia z ekonomii społecznej 
(z partnerstw i rozwoju lokalnego, zakładania i funkcjonowania PES/PS, itp.). Będzie prowadzone 
doradztwo biznesowe, marketingowe, księgowo-finansowe (w tym z zakresu zamówień publicznych), 
prawne. Przez cały okres realizacji projektu będzie prowadzona animacja lokalna w celu zawierania 
partnerstw międzysektorowych i rozwoju lokalnego. OWES będzie pełnił usługi wsparcia dla osób 
chcących utworzyć nowe PS lub dla PS chcących zatrudnić nowe osoby z grupy osób 
defaworyzowanych. OWES będzie współpracował z administracją publiczną (ROPS, WUP, PUP, 
UMWO, PCPR, OPS, MOPS). W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne do działających 
ośrodków przedsiębiorczości społecznej. Dla osób nowozatrudnionych w PS zapewnione zostanie 
wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i szkolenia. OWES Subregionu Południowego 
decyzją MRPiPS 09.02.2018r. otrzymał zaświadczenie że jest wiodącym ośrodkiem OWES i otrzymał 
akredytację na okres kolejnych 2 lat, co zostało potwierdzone audytem wykonanym przez jednostkę 
certyfikującą TUV. 
 



Całkowita wartość projektu wynosi 3 981 594,40 zł brutto z czego dla Powiatu, jako partnera zostanie 
przekazana przez Lidera projektu kwota w wysokości 11 700,00 zł brutto na realizację przez Powiat 
zadań przewidzianych w budżecie projektu oraz kwota w wysokości 1 755,00 zł brutto w ramach 
kosztów pośrednich na zarządzanie projektem.  
 
Okres realizacji 01.01.2019 r. – 31.01.2022 r. 
 
Finansowanie projektu dotyczące zadań realizowanych przez Powiat Krapkowicki: 
- 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  - 11 437,00 zł brutto 
- 15% ze środków Budżetu Państwa – 2 018,00 zł brutto 
 
W związku z powyższym zwracam się prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego w dziale 853 w rozdziale 85395 dla przedmiotowego projektu z następującym 
podziałem: 
W roku 2018 kwotę w wysokości 13 455,00 zł brutto w paragrafie 430, w tym: 

1) 4307 – 11 437,00 zł brutto dofinansowanie z EFS 
2) 4309 – 3 663,00 zł brutto dofinansowanie z Budżetu Państwa. 
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