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1. Zmiany w Wytycznych w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii 

i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli 

prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, 

geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy 

składać do 20 lutego 2018 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert 
wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na: 

I. Obszar I – zorganizowaniu w kraju i za granicą 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród 
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci 
pracowników migrujących, prowadzących nauczanie 
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz 
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, czyli: 

1) moduł I – szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności 
nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym 
oraz psychologii rozwoju dziecka, 

2) moduł II – staży przedmiotowo-metodycznych dla 
nauczycieli i/lub wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej 
szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty 
kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie 
języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w 
języku polskim; 

II. Obszar II – zorganizowaniu w Polsce obozów 
edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk 
polskich za granicą. 

Termin realizacji zadania upływa w dniu:  

31 grudnia 2018 r. 

Miejsce składania ofert: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 

Termin składania ofert: 20 lutego 2018 r. 

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie wyżej 
określonym. 

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data 
stempla pocztowego. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej urzędu: Konkurs 

2.  Tworzenie i rozwój sieci podmiotów ekonomii 

społecznej  

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-
001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 
"Rozwój ekonomii społecznej" PO WER 

https://bip.men.gov.pl/strony/organizowanie-kolonii-i-innych-form-letniego-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-polonijnej-oraz-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-historii-geografii-kultury-pol-2.html
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Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą 
przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do 
dnia 28.02.2018 r. (do godz. 23.59). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 

Rozstrzygnięcie: kwiecień 2018r. 

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. 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: 

 przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia 
socjalna, o której mowa w ustawie z dnia  
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 

 podmiot reintegracyjny, realizujący usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym: 
- CIS i KIS; 
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z 
późn. zm.); 

 organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) lub spółka non profit, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział 
sektora publicznego w tej spółce wynosi nie 
więcej niż 50%; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. 
spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 
1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 
21, z późn. zm.). 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których 
celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad 
ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie 
powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, 
opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem 
funkcjonującej na terenie Polski. 

Finanse 
 
Alokacja na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 
wynosi 8 000 000,00 zł. 
 
Niezbędne dokumenty i więcej informacji na stronie: 
 
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-
powr.02.09.00-ip.03-00-00118  
 

 

3. Aktywne Sołectwo Pomorskie 

 

Gminy mogą dostać do 10 tys. zł na m.in. remont 

świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni pod 

chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do 

końca lutego 2018 r.  

Pomoc finansowa samorządu województwa pomorskiego 
dla mieszkańców wsi obejmuje wyłącznie projekty 
inwestycyjne. Przedsięwzięcie „Aktywne Sołectwo 
Pomorskie" ma wspierać rozwój demokracji lokalnej i 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Wygoda życia na wsi 

Przedsięwzięcia, które mogą dostać dofinansowanie, 
powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi.  

– Mogą być to wszelkie inicjatywy, które poprawiają 
bezpieczeństwo i jakość życia społeczności wiejskiej, np. 
nowe chodniki, oświetlenie, świetlice, boiska, miejsca 
spotkań i integracji, które będą wykorzystywane podczas 
lokalnych imprez czy siłownie pod chmurką – tłumaczy 
marszałek Mieczysław Struk. – Już od dłuższego czasu 
dostajemy sygnały o tym, że wiele sołectw ma pomysły na 
takie przedsięwzięcia. Ważne też, żeby planowane 
inwestycje integrowały mieszkańców. – dodaje marszałek. 

Starający się o dofinansowanie mogą dysponować 
wkładem własnym, a o środki finansowe dla sołectw mogą 
ubiegać się gminy. Zgodnie z regulaminem realizacja 

https://sowa.efs.gov.pl/
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00118
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00118
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projektów musi zakończyć się najpóźniej 15 listopada 
2018 r. 

– To ważne, by wypełnione dokumenty złożyć w 
nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. – 
podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Liczy się 
data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego – 
dodaje Pałkowski. Szczegółowe informacje o 
dofinansowaniu i wzory dokumentów pod linkiem lub nr 
telefonu 58 32 68 324/635. 

 

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://pomorskie.eu/-/piekna-i-przyjazna-

mieszkancom-wies-mozesz-zmienic-swoje-otoczenie-

dzieki-projektowi-aktywne-solectwo-pomorskie- 

 

   

4. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom 

bezdomnym. 

Nowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej: Pokonać bezdomność. Program pomocy 
osobom bezdomnym. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, obowiązek udzielania schronienia, 
zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym należy do zadań własnych gmin. 
  
Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych 
obowiązków samorządów gmin w zakresie 
przeciwdziałania bezdomności, a także charakter 
wspierający działalność podmiotów uprawnionych, 
funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

  
Główny cel programu 
 
Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie 
działań nakierowanych na przeciwdziałanie i 
rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w 
tym obszarze, której nie uwzględniał dotychczasowy 
Program wspierający rozwiązywanie problemu 
bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych 
metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów 
aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. 

  
 

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, 
edycja 2018 Programu będzie koncentrowała się głównie 
na wsparciu finansowym działań w ramach Modułu II, 
czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
bezdomnych. 
 
Cztery moduły programu: 
  
Moduł I Profilaktyka- ma za zadanie realizację celu 
szczegółowego: Zapobieganie bezdomności przez 
prowadzenie działań profilaktycznych. 

  
Moduł II Aktywizacja-ma za zadanie realizację celu 
szczegółowego: Prowadzenie działań aktywizujących 
skierowanych do osób bezdomnych. 
  
Moduł  III Infrastruktura - ma za zadanie realizację celu 
szczegółowego: Dostosowanie placówek świadczących 
usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących 
standardów. 
   
Moduł  IV INNOWACYJNOŚĆ - ma za zadanie realizację 
celu szczegółowego: Inspirowanie do wdrażania nowych 
rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. 
  
 

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-
spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-
pomocy-osobom-bezdomnym/ 
 
 

5.„Jak ekonomizować działania organizacji – zagadnienia 

wstępne” – materiały po webinarium SCWO 

 

Nie zdążyliście na ostatnie webinarium SCWO? Nic nie 

szkodzi. Mamy dla Was nagranie. Do obejrzenia 

zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, 

jakie działania podjąć, by zapewnić stabilność finansową 

organizacji i uniezależnić ja od dotacji. 

Dlaczego warto obejrzeć nagranie webinarium? 

Dzięki webinarium Stołecznego Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych "Jak ekonomizować 

działania organizacji – zagadnienia wstępne" dowiesz 

się: 

► po co podejmować działania w stronę 

ekonomizacji części zadań organizacji 

https://bip.pomorskie.eu/a,58747,ogloszenie-518.html
https://pomorskie.eu/-/piekna-i-przyjazna-mieszkancom-wies-mozesz-zmienic-swoje-otoczenie-dzieki-projektowi-aktywne-solectwo-pomorskie-
https://pomorskie.eu/-/piekna-i-przyjazna-mieszkancom-wies-mozesz-zmienic-swoje-otoczenie-dzieki-projektowi-aktywne-solectwo-pomorskie-
https://pomorskie.eu/-/piekna-i-przyjazna-mieszkancom-wies-mozesz-zmienic-swoje-otoczenie-dzieki-projektowi-aktywne-solectwo-pomorskie-
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/
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► od czego i jak zacząć ekonomizację w NGO 

► jakie są podstawowe formy przez które NGO 

mogą się ekonomizować. 

Podczas webinarium poruszono m.in. następujące 

zagadnienia: 

 Analiza zasobów wewnętrznych i potencjału 
organizacji pod kontem działań ekonomicznych. 

 Diagnoza otoczenia organizacji oraz runku w 
kontekście potrzeb i nisz, które mogłyby być 
zaspokojone przez działania organizacji. 

 Plan działania i realizacja czyli: Kto zarządza i dba 
o klientów? Co dokładnie oferujemy i w jakiej 
cenie? W jaki sposób zadbamy o płynność 
przedsięwzięcia? 

 Wybór formy ekonomizacji jako jeden z 
elementów planowania – czyli jaka forma byłaby 
dla organizacji najbardziej korzystna w momencie 
startu. 

Więcej informacji oraz nagranie webinarium na 

stronie: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2151030.html  

 
 

6.  Fundusze Norweskie i EOG: Fundusz Współpracy 

Regionalnej 

Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat 
Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze 
zaproszenie do składania wniosków dotyczących 
projektów ponadnarodowych w ramach nowego 
funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz 
współpracy regionalnej. Termin składania wniosków 
upływa 1 lipca 2018 r. 

Podczas gdy większość funduszy EOG i funduszy 

norweskich jest dostosowywana do krajowych inicjatyw w 

państwach beneficjentach, kraje będące darczyńcami 

(Islandia, Liechtenstein i Norwegia) opracowały Fundusz 

Współpracy Regionalnej jako uzupełnienie ułatwiające 

współpracę transgraniczną i ponadnarodową. 

Finansowane projekty mają na celu sprostanie wspólnym 

europejskim wyzwaniom i przyczynienie się do 

zacieśnienia współpracy między Państwami-Darczyńcami, 

Państwami-Beneficjentami i wybranymi dziesięcioma 

państwami spoza UE poprzez dzielenie się wiedzą,  

wymianę dobrych praktyk i budowanie potencjału. 

 

Całkowity przydział dla Funduszu wynosi 34,5 mln euro, z 

czego 15 mln euro jest dostępne w ogłoszonym 

pierwszym zaproszeniu do składania wniosków. Kwota 

wnioskowanej pomocy finansowej w ramach projektu nie 

może być mniejsza niż 1 milion euro. 

 

Projekty, które będą wspierane 

Finansowanie zostanie przeznaczone na wspieranie 

otwartego dialogu i inicjatyw wzmacniających sieci 

transgraniczne i ponadnarodowe, budowanie potencjału, 

dzielenie się wiedzą i zmianę polityki w celu 

przyspieszenia innowacji; tworzenie miejsc pracy; rozwój 

trwałych struktur współpracy między sektorem biznesu, 

sektorem publicznym, sektorem obywatelskim i 

środowiskiem akademickim; oraz przyczynianie się do 

zwiększenia skuteczności i wydajności w tworzeniu 

polityki rozwoju i reagowaniu na wspólne europejskie 

wyzwania. W projekty powinno być zaangażowanych 

wielu partnerów i mają dotyczyć działań w różnych 

krajach - kwalifikujące się podmioty muszą złożyć wniosek 

jako konsorcjum składające się z podmiotów z co najmniej 

trzech krajów. 

 

Priorytety Funduszu 

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe 

projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i 

Funduszy Norweskich na lata 2014-2021: 

     Innowacje, badania, edukacja i 

konkurencyjność; 

     Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i 

ograniczanie ubóstwa; 

     Środowisko, energia, zmiana klimatu i 

niskoemisyjna gospodarka; 

     Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre 

rządy i podstawowe prawa i wolności; 

     Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. 

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech 
krajach 

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny 
lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz  

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2151030.html
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działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą 
złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z 
podmiotów z co najmniej trzech krajów. 

Podmioty w tych krajach kwalifikują się do 
finansowania: 
-Bułgaria, Chorwacja, Cypr,  Republika Czeska, Estonia,  
Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia,  
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Albania, 
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia,  Mołdawia, 
Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina 

Następujące dokumenty stanowią prawnie wiążące ramy, 
które mają zastosowanie do Funduszu: 

 Protocol 38c on the EEA Financial Mechanism 
(2014-2021), article 7; and 

 Agreement between the Kingdom of Norway and 
the European Union on a Norwegian Financial 
Mechanism for the period 2014-2021, article 7. 

Procedura selekcji 
 

Wybór projektu odbywa się w dwuetapowej procedurze: 

 Zaproszenie do składania wniosków, w którym 
należy przedłożyć jedynie dokument koncepcyjny 
dotyczący projektów transnarodowych. 

 Zakwalifikowani wnioskodawcy zostaną 
zaproszeni do złożenia pełnego wniosku przed 
ostatecznym terminem. 

Termin składania dokumentu koncepcyjnego upływa        
1 lipca 2018 r. 
 

Koncepcje należy składać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem platformy administrowanej przez 
operatora funduszu - konsorcjum składającego się z 
Ecorys Polska i JCP Italy, które pomaga BMF we wdrażaniu 
Funduszu. Przed ukończeniem wniosku aplikacyjnego, 
konieczne jest zarejestrowanie się w systemie EGREG. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań i 
procedur zgłaszania projektów, odwiedź oficjalną stronę 
Funduszu lub stronę operatora funduszu Ecorys Polska. 
 
 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Rozwój 

turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim 
 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty 
konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i 

krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 
2018" 
 
Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest 
złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu 
witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku 
oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie. 
 
UWAGA:  
Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej 
albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia 
oferty! 
 
Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno 
elektronicznej, jak i papierowej) upływa 19 lutego 2018 r. 
o godzinie 15.45. 
 
Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem: KONKURS „Rozwój turystyki i 
krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 
2018" – NIE OTWIERAĆ!" 
bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. 
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 
lub 
bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Długi Targ 1-7, 80-928 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 
lub 
wysłać pocztą na adres korespondencyjny: 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Departament Turystyki 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
 
UWAGA:  
O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie 
papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w 
formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty 
muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed 
upływem wskazanego wyżej terminu. 

Do pobrania: 

 uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 
56/299/18 o ogłoszeniu konkursu 

 załącznik nr 1 do uchwały – treść ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert  na rok 2018 

 

https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021
https://www.egregsystem.info/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation
http://www.ecorys.pl/
http://www.witkac.pl/
https://pomorskie.eu/documents/39036/1822411/Uchwa%C5%82a+o+og%C5%82oszeniu+otwartego+konkursu+ofert+na+realizacj%C4%99+zadania+%E2%80%9ERozw%C3%B3j+turystyki+i+krajoznawstwa+w+wojew%C3%B3dztwie+pomorskim+w+roku+2018%E2%80%9D/6ae3f753-04e4-48de-8b34-d429501c15e3
https://pomorskie.eu/documents/39036/1822411/Uchwa%C5%82a+o+og%C5%82oszeniu+otwartego+konkursu+ofert+na+realizacj%C4%99+zadania+%E2%80%9ERozw%C3%B3j+turystyki+i+krajoznawstwa+w+wojew%C3%B3dztwie+pomorskim+w+roku+2018%E2%80%9D/6ae3f753-04e4-48de-8b34-d429501c15e3
https://pomorskie.eu/documents/39036/1822411/Za%C5%82%C4%85cznik+do+uchwa%C5%82y+o+og%C5%82oszeniu+otwartego+konkursu+ofert+na+realizacj%C4%99+zadania+%E2%80%9ERozw%C3%B3j+turystyki+i+krajoznawstwa+w+wojew%C3%B3dztwie+pomorskim+w+roku+2018%E2%80%9D/ec15126e-5d67-4a1b-8c2c-2fe35902d37e
https://pomorskie.eu/documents/39036/1822411/Za%C5%82%C4%85cznik+do+uchwa%C5%82y+o+og%C5%82oszeniu+otwartego+konkursu+ofert+na+realizacj%C4%99+zadania+%E2%80%9ERozw%C3%B3j+turystyki+i+krajoznawstwa+w+wojew%C3%B3dztwie+pomorskim+w+roku+2018%E2%80%9D/ec15126e-5d67-4a1b-8c2c-2fe35902d37e
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8.  Konkurs na dofinansowanie projektów na wsparcie 

osób młodych. PO WER 

 

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca  
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego 
zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-
22-001/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I Osoby młode na 
rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
  
Termin składania: 
Wnioski przyjmowane będą od 28 lutego 2018 r. do 16 
marca 2018 r.  
w  formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA. 
 
Celem konkursu jest: 
 
wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą 

możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat: 

 pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w 

powiatowych urzędach pracy, w tym w 

szczególności osoby, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii 

NEET). Grupa ta będzie stanowiła co najmniej 60% 

uczestników projektu. 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 

reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych. Grupa ta będzie stanowiła nie więcej 

niż 40% uczestników projektu. 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (rodzaje 

podmiotów): 

- Ochotnicze Hufce Pracy, 

- agencje zatrudnienia, 

- instytucje szkoleniowe, 

- instytucje partnerstwa lokalnego, 

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy. 

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są 

w SZOOP PO WER 2014-2020, tj. instytucje rynku pracy 

zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr 

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 wynosi: 

15 000 000,00  PLN. 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu 

własnego w wysokości nie mniej niż 5% wartości 

projektu. 

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania 

projektu to 1.000.000,00.  

 

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku 

na obowiązkowym formularzu przyjętym przez 

organizatora konkursu w formie: 

dokumentu elektronicznego utworzonego za 

pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 

- SOWA www.sowa.efs.gov.pl 

 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykul
y/ogloszenia-i-wyniki-naboru-
wnioskow.html#tabName=tab1  
 
 
 

10. Konkurs: Zostań Rolnikiem Roku! 

 
W ramach działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń 
emitowanych do wód, WWF pod patronatem Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje konkurs 
na „Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego”. 
Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 10 marca 
2018 roku. 
 
 

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk 
rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz 
wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu 
innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe 
zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw, ze 
szczególnym naciskiem na ograniczenie emisji związków 
azotu i fosforu w gospodarstwach rolnych w zlewisku 
Bałtyku. Konkurs ma również za zadanie promować 
współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia 
stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym. Zwycięzca 

http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/system-zglaszania-wnioskow.html
http://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1
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konkursu na poziomie międzynarodowym otrzyma tytuł 
Rolnika Roku oraz 10 tys. euro. 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://www.wwf.pl/rolnikroku. 
 

10.  Konkurs Bank Dziecięcych Uśmiechów 
 

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. zaprasza do 
składania wniosków w kolejnej edycji konkursu 
grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Oferty 
należy złożyć do 23 lutego 2018 r. 

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest 
programem grantowym stworzonym z myślą o 
instytucjach budżetowych i organizacjach  

społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które 
nie ukończyły osiemnastego roku życia, z rodzin 
dysfunkcyjnych lub ubogich. W tej edycji temat 
przewodni konkursu brzmi: 

“Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”.  
Tylko projekty skierowane na pracę z dziećmi 
związaną z tym tematem, będą ocenianie przez 
komisję konkursową. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu 
Następnie do składania wniosków za pośrednictwem 
aplikacji  
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://fundacja.bzwbk.pl/2018/01/30/nabor-wnioskow-
do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow-01-02-2018-
23-02-2018-r/ 
 

11 .  Gmina Cewice: Otwarty Konkurs Ofert 

Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert 
na realizację zadań publicznych w 2018 roku 
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z 
budżetu) 

Rodzaj zadania: 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 
5.000,00 zł., 

 Promocja i organizacja wolontariatu - 4.000,00 zł., 

 Organizacja imprez i wydarzeń wspomagających 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 
8.000,00 zł., 

 Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł. 

Wysokość środków publicznych: 
Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy w 
wysokości łącznej 23.000,00 zł. (brutto), do 90 % 
całkowitego kosztu ww. zadania. 
 
Termin realizacji zadań: 
Realizacja zadań nastąpi w okresie od 19 marca 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
https://www.cewice.pl/pliki/cewice/pliki/Og%C5%82os

zenie(2).pdf 

 

 

12.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  
 

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. 
Krzywoustego 1, pokój 135.  
 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka. 

 

13. OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 
8.00-16.00. Punkt Informacyjny mieści się również            
w Lęborku ul. Krzywoustego 1.  
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

https://www.wwf.pl/rolnikroku
http://fundacja.bzwbk.pl/wp-content/uploads/2018/01/Regulamin-programu-Bank-Dzieci%C4%99cych-Usmiech%C3%B3w-1-2018-1.pdf
https://granty.fundacja.bzwbk.pl/#/login
http://fundacja.bzwbk.pl/2018/01/30/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow-01-02-2018-23-02-2018-r/
http://fundacja.bzwbk.pl/2018/01/30/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow-01-02-2018-23-02-2018-r/
http://fundacja.bzwbk.pl/2018/01/30/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow-01-02-2018-23-02-2018-r/
https://www.cewice.pl/pliki/cewice/pliki/Og%C5%82oszenie(2).pdf
https://www.cewice.pl/pliki/cewice/pliki/Og%C5%82oszenie(2).pdf
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4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby 

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

 
Informacje udzielane są: 

1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl  
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są 
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  

gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym: 
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
 
 ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja 
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i 
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 

  
Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

 
2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 

rynkowych, przygotowania danych  i ofert 
3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej            
i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności 
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 

 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 
 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp 
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
 
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
 
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pl 
tel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 

 

 
Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 
  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 
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