System akredytacji AKSES

Modyfikacja Standardów usług i działania OWES

 Zmiany w przeważającej części porządkujące;
 Dopasowanie do Wytycznych dla CT 9;
 Uporządkowanie wskaźników (wskaźnik dot. miejsc pracy wynikający z KPRES pozostaje nie
zmieniony);

 Ujednolicenie zapisów;
 Doprecyzowanie Standardu A.1.5 dotyczącego współpracy z ROPS. Określenie obszarów współpracy
oraz zobowiązanie do utrzymania jej ciągłości.

 Dostosowanie zapisów dot. partnerstwa do nowelizacji ustawy wdrożeniowej.
 Zmiana nazewnictwa: Kierownik OWES -> Koordynator merytoryczny.

Modyfikacja Standardów usług i działania OWES

 Dopracowanie Standardu A.1.4 w zakresie ścieżek dostępu do akredytacji.
 Doprecyzowanie zapisów wskazujących na obejmowanie animacją także JST.
 Wskazanie, iż kompetencje kadry OWES powinny zostać zweryfikowane ( np. przez test, referencję lub
rozmowę kwalifikacyjną).
 Wprowadzenie karty monitoringu, jako narzędzia udostępnianego przez MRPiPS i przeznaczonego do
stosowania przez wszystkie OWES.
 Wprowadzenie możliwości zapewniania przez OWES dostępu do szkoleń zewnętrznych.
 Wprowadzenie doradztwa z zakresu zamówień publicznych i zakresu doradztwa.

Nowy nabór wniosków o akredytację AKSES

 Nabór o charakterze ciągłym.
 Wnioski składane wyłącznie drogą elektroniczną (wysłanie na dedykowaną skrzynkę poczty
elektronicznej) – w wersji papierowej wyłącznie oświadczenie.
 Ocena dokonywana przez Komisję ds. oceny wniosków.

 Dwie ścieżki dostępu:
 Dla OWES realizujących projekty – wskaźnikowa;
 Dla nowych – doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej i świadczenia usług

na rzecz PES.

Nowy nabór wniosków o akredytację AKSES

 Obowiązywanie akredytacji – od momentu przyznania w ramach procedury powtórnej weryfikacji.
 Przy ustalaniu harmonogramu prac Komisji brane są pod uwagę terminy obowiązywania akredytacji
oraz terminy ogłaszania konkursów w regionach.
 W ramach procedury oceny wniosku przewidziano m.in.:

 Audyt/wizytę monitorującą w OWES;
 Spotkanie z przedstawicielami Komisji w Warszawie.
 Wszelkie informacje dotyczące naboru będą publikowane na stronie internetowej Departamentu

Ekonomii Społecznej i Solidarnej– ekonomiaspoleczna.gov.pl

Przedłużenie obowiązywania akredytacji AKSES

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
jednorazowo przedłużyć okres obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”.
 Przedmiotowe przedłużenie będzie przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy, liczonych od daty
zakończenia obowiązującej akredytacji.

 Wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać na 21 dni przed końcem terminu ważności
obowiązywania akredytacji.
 Termin wpływu wniosku jest liczony od momentu nadesłania podpisanego skanu wniosku na

wskazany adres poczty elektronicznej.

Dziękuję za uwagę!
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