
 

 

 

Załącznik 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej 

w subregionie radomskim – IWES 4”  

OPIS DZIAŁALNOŚCI PLANOWANEJ W RAMACH PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 
 

1 Tytuł projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – 
IWES 4” (IWES) 

2 Numer umowy: RPMA.09.03.00-14-i463/21 

3 Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany projekt: Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

4 Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej 

 

PROSIMY o wypełnienie formularza wyłącznie DRUKOWANYMI LITERAMI.  

 

Informacje na temat przedsiębiorstwa społecznego 

Imię (imiona): ………………………………………………….. Nazwisko: …………….……………………………………………….. 

Nazwa Instytucji/robocza nazwa grupy inicjatywnej………………………………………………………………………….. 

Planowana ścieżka uczestnictwa – szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe na: 

 utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego; 

 przekształcenie PES w przedsiębiorstwo społeczne; 

 zatrudnienie w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. 

Informacja o innych osobach lub instytucjach, które będą tworzyć przedsiębiorstwo społeczne  
(jeśli dotyczy) 

 

Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego lub pomysłu na zatrudnienie 
w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym 

Sektor/branża: ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Przewidywana, wnioskowana liczba miejsc pracy: ……………… 

Planowany rodzaj przedsiębiorstwa społecznego (w przypadku utworzenia nowego PS)  
lub rola osób planowanych do zatrudnienia w PS (w przypadku zatrudnienia w istniejącym PS) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Opis działalności (w kilku zdaniach proszę opisać czym PS się zajmuje/będzie się zajmować): 

 

 

 

 

 

 

Posiadane zasoby rzeczowe: 

 

 

 

 

Posiadane zasoby ludzkie (proszę o wskazanie kwalifikacji i umiejętności osób zaangażowanych 
w tworzenie przedsiębiorstwa lub planowanych do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym): 

 

 

 

 

Planowany koszt inwestycji: …………………………………………………… 

Pomysł wpisuje się w kluczowe sfery KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka 

rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe  TAK NIE 

Jeśli tak to w jaki sposób ?  

 

Łączny limit znaków: 3000 

 



 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z aktualnym Regulaminem Rekrutacji w ramach projektu „Inkubacja 

i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”; 

 zapoznałam/em się z aktualnym Regulaminem udzielania dotacji i wsparcia pomostowego  

w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – 

IWES 4”; 

  zapoznałam/em się z kryteriami oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 

(biznesplanu) w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie 

radomskim – IWES 4”. 

 

 

 

…………………………..………...……………….…………………… 
                       (data, podpis) 

 


