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1. Trwa nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019 . 

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków 

dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. 

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających 
tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na 
poziomie lokalnym i regionalnym. 

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki 
zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie 
mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym 
społeczności zamieszkujących obszary oddalone od 
dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje 
dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie 
więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. 

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji 
regionalnej oraz popularyzacji materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane 
inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji 
kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je 
we współczesnych kontekstach. 

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, 
których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów 
ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów 
regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne 
i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. 

Uprawnione do składania wniosków w programie są: 

 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem 
instytucji współprowadzonych wpisanych w 
rejestrze instytucji kultury, dla których 

organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz instytucji współprowadzonych 
wpisanych w rejestrze organizatorów 
samorządowych); 

 organizacje pozarządowe; 

 koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212)); 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne; 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku. 
Formularz wniosku wkrótce dostępny będzie w systemie 
EBOI. 

Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. 
(+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni 
robocze w godzinach 10.00–14.00. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-
dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-
2019 
 

2. Trwa kolejny konkurs PROO: Priorytet 5 - Wsparcie 
doraźne 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs 

mailto:btuszynska@nck.pl
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019
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w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są 

skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia 

doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z 

życia publicznego. 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na 
realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w 
sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów 
statutowych i działalności programowej. Konkurs 
przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z 
powodu braku środków finansowych nie mogą 
uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o 
charakterze ponadlokalnym. 

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na: 

 pokrycie wydatków wynikających z nagłych 

potrzeb organizacji powstałych w wyniku 

wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń 

mogących mieć istotny wpływ na skuteczność 

działania organizacji i realizacji jej celów 

statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń 

obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC 

DORAŹNA” 

 pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli 

organizacji w wydarzeniach z życia publicznego 

charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, 

a także międzynarodowym, istotnych zarówno z 

punktu widzenia sektora pozarządowego lub 

związanych z branżą, w której działa dana 

organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE” 

Najważniejsze informacje: 

 dotacje do 10 000 zł, 

 nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków, 

 dostępne środki 1 800 000 zł, 

 zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 

2019 r., 

 wnioski należy składać przez System Obsługi 

Dotacji, 

 brak wymogu wkładu własnego. 

 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-
organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/ 
 
 

3. Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań z 
obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa młodzieży w sportach.  
 
Minister Sportu i Turystyki przyznaje, w ramach 
posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży w sportach olimpijskich. 

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia 
sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. 
kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom 
możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach 
seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach 
medalowych i punktacji w sportach objętych programem 
igrzysk olimpijskich. 

Realizacja celów określonych w Programie następuje 
poprzez: 

a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków 
szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego 
oraz przygotowania do reprezentowania kraju we 
współzawodnictwie międzynarodowym; 

b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt 
sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania 
ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie 
treningowym; 

c) udział członków kadry narodowej we 
współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych 
lub międzynarodowych; 

d) wspieranie organizacji wybranych zawodów 
sportowych. 

Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się 
będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach 
zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania 
tylko jednej akcji, w tym samym czasie. 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą 
składać: 

a) polskie związki sportowe; 

b) Polski Komitet Olimpijski; 

 

https://generator.niw.gov.pl/
https://generator.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/
https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/
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c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki 
stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej. 

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące 
zadania: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w 
młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z 
Systemem Sportu Młodzieżowego, 

b) współzawodnictwo sportowe, 

c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w 
ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2019 r., osobiście w 
siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i 
Turystyki podany w BIP MSiT. 

Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać po 
podpisaniu umowy do 30 listopada 2019 r., osobiście w 
siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i 
Turystyki podany w BIP MSiT. 

Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i 
adres Wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie zadań 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 
Departament Sportu Wyczynowego”. 

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 
dni roboczych od daty wpływu do Ministerstwa. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-
z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-
wspolza.html 

 

4.  Konkurs POWER: Działanie 2.16 - Podnoszenie 

kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako 

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER, 

ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. 

Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do 

udziału w procesie stanowienia prawa. 

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy 
w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego 
doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa 
gospodarczego lub prawa pracy. 

Na co można otrzymać dofinansowanie projektu? 

Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia 
kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z 
zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami 
polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii 
przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania 
procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi do listopada 2019 r. 

Termin składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu 
przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 
31 maja 2019 r. 

Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie 
będą rozpatrywane. 

Sposób składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie 
dokumentu elektronicznego na formularzu 
obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie 
za pośrednictwem systemu obsługi wniosków 
aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl). 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się 
datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 

Kryteria wyboru projektu 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://sowa.efs.gov.pl/
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Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu 
oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące 
wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie 
konkursu. 

Finanse 
Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 10 000 
000,00 PLN. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-
01219 
 

5.  „Wspólnie dla regionu”- wystartował nowy program 
grantowy Fundacji Lafarge w Polsce. 

11 marca ruszyła pierwsza edycja programu grantowego 

prowadzonego przez WSPÓLNIE – Fundację 

LafargeHolcim. Zgłaszając się do niego można uzyskać 

dofinansowanie od 3 000 do 15 000 zł na realizację 

projektów odpowiadających na lokalne potrzeby. 

Celem programu jest angażowanie społeczności z okolic 

zakładów Lafarge w Polsce do działań na rzecz 

zagospodarowania przestrzeni wspólnej, edukacji i 

promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego i 

bioróżnorodności. Wnioski w programie „Wspólnie dla 

regionu” można składać do 23 kwietnia 2019 roku. 

Wspólne działanie dla dobra społeczności 

Program „Wspólnie dla regionu” powstał by wspierać i 

angażować mieszkańców w lokalne inicjatywy, które 

wpływają na rozwój społeczności oraz promują 

zrównoważone podejście do kształtowania otoczenia. 

Projekty zgłaszane do programu mogą dotyczyć: 

estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania 

przestrzeni, profilaktyki i promocji zdrowia, 

bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia, a także 

ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzania 

wiedzy w tym zakresie. Zwycięskie inicjatywy otrzymają 

grant o wysokości od 3 000 do 15 000 zł. 

– Rozmawiając, podczas sesji dialog społecznego, czy 

realizacji projektów fundacyjnych, z mieszkańcami okolic 

zakładów, widzimy, że nasi sąsiedzi mają mnóstwo  

pomysłów na to, co zrobić, żeby zmienić swoje otoczenie  

 

na lepsze. Chcemy im w tym pomóc. Liczę, że „Wspólnie  

dla regionu” będzie mobilizować naszych sąsiadów do 

realizacji swoich pomysłów. Mocno stawiamy także na 

wspólne realizowanie projektów – angażowanie w nie 

całych społeczności, lokalnych organizacji, a także 

wolontariuszy Lafarge. Działając razem możemy osiągnąć 

dużo więcej – podkreśla Kinga Walczyńska, Dyrektor 

WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. 

Od pomysłu do realizacji 

Do programu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, 

grupy nieformalne (za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych) oraz szkoły, przedszkola czy instytucje 

kultury. Wnioski można składać do 23 kwietnia 2019 roku 

za pomocą formularza online na stronie 

internetowej: www.fundacjawspolnie.pl, za pomocą 

poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres 

WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. Nadesłane 

zgłoszenia przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną. 

Członkowie komisji programowej w szczególności będą 

oceniać: użyteczność działań i ich rezultatów dla 

mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców i społeczności 

lokalnych w projekt, odległość miejsca realizacji projektu 

od najbliższego zakładu Lafarge w Polsce, możliwość 

kontynuacji działań oraz wiarygodny i rzetelny kosztorys. 

Ogłoszenie projektów, które otrzymały granty nastąpi 20 

maja 2019 roku. 

WSPÓLNIE - Fundacja LafargeHolcim od 2016 roku 

wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa 

zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje mieszkańców do 

podejmowania inicjatyw, mających bezpośredni wpływ na 

poprawę jakości ich życia. Fundacja realizuje długofalowe 

programy skierowane do społeczności lokalnych – udziela 

wsparcia merytorycznego i finansowego oraz 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami 

lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
 

https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-

wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-

lafarge-w-polsce.html 
 

6.  Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy City 

Handlowy. 

https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_012.pdf
https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_012.pdf
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01219
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01219
http://www.fundacjawspolnie.pl/
https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-lafarge-w-polsce.html
https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-lafarge-w-polsce.html
https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-lafarge-w-polsce.html
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Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy prowadzi 

Program Dotacji, który jest przeznaczony m.in. dla 

organizacji pozarządowych. 

Sprawozdania Instytucje zainteresowane aplikowaniem o 
dofinansowanie w Programie Dotacji proszone są o 
wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na  
 
adres dotacje@kronenberg.org.pl 

Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty 
przyznawanych dotacji. 

Na podstawie przedstawionych opisów Zarząd Fundacji 
wybierze Instytucje, które zostaną zaproszone do dalszego 
aplikowania. 

Przy ocenie projektów Zarząd Fundacji uwzględni: 

 zgodność z obszarami programowymi Fundacji, 

 innowacyjność projektu, 

 wpływ projektu na rozwiązanie problemu 
społecznego, 

 mierzalne rezultaty. 

Biuro Fundacji udzieli odpowiedzi Instytucjom wciągu 30 
dni roboczych od daty otrzymania formularza. 

W Programie udzielamy dofinansowania w ramach 
poniższych obszarów programowych: 

 Innowacje w edukacji, 

 Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 

 Dziedzictwo kulturowe, 

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 

 Priorytety ochrony zdrowia, 

 Polityka społeczna. 

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla 
zysku takie jak m.in.: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 uczelnie wyższe, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

 jednostki samorządu terytorialnego. 

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne 
konto bankowe. 

Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero 
mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych 
wcześniej kosztów. 

Nie finansujemy: osób fizycznych, podmiotów prawa 
handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, 
przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, 
kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów 
inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów 
realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i 
politycznych, zakupów wyposażenia pracowni 
komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez 
okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień 
teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, 
rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów 
żelaznych. 

Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/289302-program-dotacji-
fundacji-kronenberga-przy-citi-handlowy.html  
 

7.  Europejski Korpus Solidarności: Wolontariat w nowej 

odsłonie. 

 

Do niedawna Wolontariat Europejski (EVS) w programie 

Erasmus+ teraz Wolontariat w Europejskim Korpusie 

Solidarności. Zmienia się nazwa i struktura programu, ale 

możliwość realizacji Projektów Wolontariatu przez 

organizacje pozostaje ta sama. Obowiązują podobne 

kryteria udziału i zasady, jak w dotychczasowych 

projektach wolontariackich. Nowością jest możliwość 

realizacji działań krajowych oraz priorytet 

solidarnościowy. 

Wolontariat to trzeci rodzaj działań, obok Staży i miejsc 
pracy oraz Projektów Solidarności, o które organizacje 
mogą już wnioskować w ramach nowego programu - 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Organizacje mają możliwość realizacji działań 
zarówno wolontariatu indywidualnego, jak i grupowego. 
Każda organizacja działająca społecznie może nie tylko 
wysłać wolontariuszy na projekt za granicę, lecz także 
gościć wolontariuszy z innych krajów w Polsce i 
zaangażować ich w swoją codzienną działalność. Aby 
wnioskować o fundusze, organizacja musi najpierw starać 
się o uzyskanie Znaku Jakości. 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/FORMULARZ_WSTEPNY.pdf
mailto:dotacje@kronenberg.org.pl
https://fundusze.ngo.pl/289302-program-dotacji-fundacji-kronenberga-przy-citi-handlowy.html
https://fundusze.ngo.pl/289302-program-dotacji-fundacji-kronenberga-przy-citi-handlowy.html
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Role organizacji występującej w Projekcie Wolontariatu 
mogą być dwie. Może koordynować pracę innych 
placówek goszczących wolontariuszy, zapewniając im 
pełne wsparcie przy realizacji projektów. Wówczas taka 
organizacja pełni rolę organizacji wspierającej. Jeśli 
organizacja chce gościć wolontariuszy powinna także 
posiadać status organizacji goszczącej. 

Kryteria udziału są bardzo proste. Wolontariusze, aby 
wziąć udział w projekcie muszą mieć: 18-30 lat oraz 
zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu 
Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl 

Nowością jest to, że w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności działania mogą być realizowane w kraju 
zamieszkania wolontariusza (projekty krajowe) lub poza 
jego granicami (projekty międzynarodowe). Poza tym 
zasady są podobne jak w dobrze znanym większości 
organizacji Wolontariacie Europejskim. Wolontariusz 
pracuje w pełnym wymiarze godzin przez okres od 2 do 12 
miesięcy. Jego zadania skierowane są do społeczności 
lokalnej. 

Indywidualny wyjazd wolontariusza oznacza, że może 
realizować działanie samodzielnie lub zostać dołączony do 
grupy innych wolontariuszy działających już na rzecz danej 
organizacji. Jeżeli wolontariusz nie jest gotowy, by 
wyjechać do pracy w ramach indywidualnego projektu, 
obawia się bariery językowej, ma specjalne potrzeby z 
powodu niepełnosprawności, nie korzystał z programu 
edukacyjnego Unii Europejskiej, bądź z innych ważnych 
przyczyn społecznych nie może wyjechać na dłużej niż 2 
miesiące, ma również szansę skorzystać z wyjazdu 
trwającego od 2 tygodni do 2 miesięcy. 

Działania krótkoterminowe do 2 miesięcy mogą być 
również realizowane w ramach wolontariatu grupowego. 
Ten typ działań obejmuje grupy od 10 do 40 wolontariuszy 
pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów, w tym 
co najmniej ¼ liczby uczestników musi pochodzić z innego 
kraju. 

Projekty Wolontariatu dają organizacji możliwość 
zaangażowania wolontariusza lub grupy wolontariuszy w 
działania w dowolnie wybranym obszarze, pod 
warunkiem, że będą miały solidarnościowy charakter. 
Działania te powinny odpowiadać na aktualne problemy i 
potrzeby społeczności lokalnej, grup docelowych 
organizacji lub jej otoczenia. Młode osoby mogą wziąć 
udział w projektach ekologicznych, pomagać dzieciom w  
 

nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać akcje  
na rzecz praw człowieka, promować demokrację i 
zachęcać innych do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy organizacja 
wzbogaca swoją działalność, podejmuje nowe inicjatywy, 
wspiera młodych ludzi w ich indywidualnym rozwoju oraz 
stwarza im szansę na zdobycie doświadczenia i poznanie 
innej kultury. 

Już od teraz działania wolontariatu są możliwe w 
Europejskim Korpusie Solidarności. Terminy składania 
wniosków w 2019 r.: 30 kwietnia g. 12:00, 1 października 
g. 12:00. 

Więcej informacji na stronie: 

http://eks.org.pl/ 
 

8. Stypendia Pomostowe - rusza nowa edycja. 

 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII 

edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na 

ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z 

małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy 

rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 

stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w 

wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 

miesięcy. 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program 
stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata 
studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi 
i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i 
pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną 
studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden 
z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego 
pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad 
przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub 
pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami 
rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub 
mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł 
i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po 
pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki 
w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok 
studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd 
na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz 
staży. 

https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl
http://eks.org.pl/
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Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-
line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do 
składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 
sierpnia 2019 r., do godziny 16.00. 

W roku akademickim 2019/20 około 1000 studentów 
otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i 
stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia 
na I rok studiów. 

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych 
pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. 
Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 22 
700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na 
pierwszy rok studiów. Partnerami programu są obecnie: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank 
Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP 
Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji 
pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji 
programu Partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł. 

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora 
Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”. 

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/ 

 

9.  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. 

 

 

10.  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;  

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.) 
 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/
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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 

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, 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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