
 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 

OŚRODEK WSPARCIA 

EKONOMII 

SPOŁECZNEJ  

W SUBREGIONIE 

SŁUPSKIM 

 

BIULETYN 
INFORMACYJNY 

08/2019 

 

 

1. Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi 

Handlowy - nowy nabór jeszcze w tym roku. 

 

Obecnie Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

zamknęła nabór wniosków w Programie Dotacji, który 

jest przeznaczony m.in. dla organizacji pozarządowych. 

Kolejna edycja programu ruszy jeszcze w tym roku. 

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 
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teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, 
rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów 
żelaznych. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.h
tm 
 

2. Konkurs FIO 2020 Priorytet 1 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje 
pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność 
pożytku publicznego do udziału w konkursie na 
operatorów regrantingu. 

W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 planujemy 
wybrać minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 
operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego. 

Najważniejsze informacje: 

 termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. o 
12.00, 

 projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 
listopada 2020 r., 

 maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od 
wybranej ścieżki – maksymalnie do 731 250 zł, 

 wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na 
ocenę. 

FIO 2020 Priorytet 1 to również konkretne zmiany, m.in.: 

 dwie ścieżki: możliwość realizowania regrantingu na 
terenie wybranego województwa lub regrantingu 
tematycznego/regionalnego, 

 podniesienie wymaganej kwoty przeznaczanej w 
ramach projektów na mikrogranty, 

 system oceny dostosowany do specyfiki konkursu na 
operatorów regrantingu. 

Ponadto, w tegorocznej edycji wprowadzamy 
innowacyjny system oceny wniosków, dzięki któremu 
eksperci jeszcze bardziej efektywnie i wnikliwie przejrzą 
oferty. Będą mogli przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy 
mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-
rozpoczynamy-konkurs/ 
 

3. Easmus + Młodzież - Mobilność pracowników 
młodzieżowych. 
 
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, 
współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w 
organizacjach partnerskich. Granty przyznawane są w 
ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego 
programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób 
pracujących z młodzieżą”. 

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, 
działania młodzieżowe oraz sport. Akcja Mobilność 
pracowników młodzieżowych ma charakter szkoleniowy. 
Jej celem jest mobilność i rozwój zawodowy osób 
pracujących z młodzieżą poprzez udział w 
międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach 
studyjnych i stażach). Efektami działań powinno być 
podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie 
współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz 
wspólne projekty angażujące młodych ludzi. 

Dofinansowane działania 

– seminaria (platforma do dyskusji i wymiany dobrych 
praktyk); 
– kursy szkoleniowe; 
– wizyty studyjne krótka wizyta ze zorganizowanym 
programem pozwalającym poznać politykę i działania na 
rzecz młodzieży w innym kraju; 
– job shadowing: krótki pobyt w organizacji partnerskiej w 
innym kraju w celu poznania ich sposobu pracy; 
– działania i wydarzenia umożliwiające budowanie 
partnerstwa: spotkania zorganizowane w celu 
umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do 
współpracy międzynarodowej. 

Uczestnicy 
Pracownicy młodzieżowi – osoby pracujące z młodzieżą, 
trenerzy, liderzy młodzieżowi, bez limitów wiekowych. W 
jednym projekcie może wziąć udział do 50 osób z co 
najmniej dwóch państw, z których co najmniej jedno jest 
Krajem Programu. 

Długość pobytu 
 
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy 
(nie wliczając czasu podróży). 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
https://www.niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamy-konkurs/
https://www.niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamy-konkurs/
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Dofinansowanie 
 
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od 
dystansu); 
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w 
zależności od kraju); 
– koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia; 
– wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty 
dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych 
oraz koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. 
(w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów). 

Kto może składać wnioski 

O granty mogą się ubiegać: organizacje młodzieżowe, 
stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na 
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 
stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy 
terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze 
odpowiedzialnego społecznie biznesu. 

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o 
dofinansowanie z programu. 

Państwa uczestniczące w programie 

1. Kraje Programu 

 28 krajów członkowskich UE 

  Kraje kandydujące do UE 

 Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia 

 Serbia 

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie 

 Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i 
Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo 

 Europa Wschodnia i Kaukaz: 
Armenia,Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, 
Rosja, Ukraina 

 Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, 
Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, 
Tunezja 

W 2014 r. Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, 
dotychczasowy Kraj Programu. 

Termin składania wniosków w roku 2019: 
 
– 5 lutego, 

– 30 kwietnia, 
– 1 października. 

Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż cztery 
miesiące po wyznaczonym terminie składania wniosków. 

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do 
godz. 12.00 czasu brukselskiego. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji 
Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w 
Przewodniku po programie. 

Przed złożeniem wniosku 

Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ 
muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-
Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique 
Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla 
przeprowadzenia procesu rejestracji numer 
identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://erasmusplus.org.pl/sektory/mlodziez/ 
 

4.  Nabór wniosków POPC 2.3.2 - kultura (IV nabór). 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja 
Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i 
użyteczność informacji sektora publicznego" w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs 
na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 
2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. 

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. 
Wnioski należy składać w terminach: 

Runda pierwsza - od 12 sierpnia do 30 września 2019 r.; 
Runda druga – od 1 października do 30 listopada 2019 r. 

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane 
jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane 
zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi 
zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo 
udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów 
archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości 
ich ponownego wykorzystania. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://erasmusplus.org.pl/mlodziez
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginrequestid=ecas_lr-1245769-gbe7v6nbdfgzloffjgvaaiepqgdidetlkxvmgvmrpdvxfctvxmobi7xa2kunnych50uvudftiolmj7znybopwy-zgb7phj4ee1axd0yzrzggh-zq9ltczwas1k6zutiznvgfkjb2v44wmcystzr4505dca
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginrequestid=ecas_lr-1245769-gbe7v6nbdfgzloffjgvaaiepqgdidetlkxvmgvmrpdvxfctvxmobi7xa2kunnych50uvudftiolmj7znybopwy-zgb7phj4ee1axd0yzrzggh-zq9ltczwas1k6zutiznvgfkjb2v44wmcystzr4505dca
https://erasmusplus.org.pl/sektory/mlodziez/
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 państwowe lub współprowadzone z MKiDN 
instytucje kultury, 

 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz 
archiwa państwowe, 

 ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, 

 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im 
podległe lub przez nie nadzorowane, 

 biblioteki wymienione w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie 
narodowego zasobu bibliotecznego. 

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować: 

 wyżej wymienione podmioty, 

 przedsiębiorcy, 

 organizacje pozarządowe. 

Budżet i poziom dofinansowania 

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000,00 
zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych i 00/100). 

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne 
dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych 
projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR). 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu złożonego do dofinansowania w ramach 
działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby 
dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć 
się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów 
średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z 
ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu 
miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na 
stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 
złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 
2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln PLN. 

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Sposób przygotowania i składania wniosków 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy 
użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie 
dostępnego na stronie internetowej pod 
adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem § 
7 ust. 7 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do 
regulaminu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w 
formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za 
pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod 
adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/. 

Przed złożeniem dokumentacji konkursowej 
Wnioskodawca musi uzyskać opinię wydaną przez 
KRMC. 

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) 
Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w 
terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku 
o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu 
§ 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z 
tym w harmonogramie prac nad projektem należy 
uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii 
KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego 
wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia 
trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do 
wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii 
KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i 
merytorycznej. 

Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego 
w ramach KRMC wraz ze wzorami opisu założeń projektu 
informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu 
Komitetu oraz inne niezbędne informacje znajdują się pod 
linkiem: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się 
w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie 
na stronie internetowej *www.cppc.gov.pl* . 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/295283-nabor-wnioskow-popc-2-
3-2-kultura-iv-nabor.html 
 

5.  Konkurs dotacyjny: „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 
2019. 

http://generator.cppc.gov.pl/
https://popc020301.cppc.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1
http://www.cppc.gov.pl/
https://fundusze.ngo.pl/295283-nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor.html
https://fundusze.ngo.pl/295283-nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor.html
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Fundacja PZU 1 sierpnia 2019 r. rozpocznie nabór 
wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja 
PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem jest jest 
zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom 
i młodzieży szkolnej. 

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko 
pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół 
podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, 
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół 
policealnych)z obszarów wiejskich i małych miejscowości 
(do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury 
wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat 
dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub 
ogólnopolskim. 

Fundacja wspiera organizację interesujących i 
rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w 
instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i 
towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. 

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację 
projektu zgodnie z celami konkursu. 

W Konkursie mogą brać udział: 

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z2018 r. poz. 
1491ze zm.), 

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 
2019 r. poz. 713ze zm.) 

c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie 
spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 
1263ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników. 

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców 
upływa 30.08.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w 
postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie 
www.fundacjapzu.pl). 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/295592-konkurs-dotacyjny-pzu-
fundacja-pzu-z-kultura-edycja-2019.html 
 

6.  Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. 

 
Szanowni Państwo, 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Pomorska Sieć 
Centrów Organizacji Pozarządowych zapraszają na 
Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które 
odbędzie się 29 i 30 sierpnia w Słupsku. 
 
Jest to plenarne Forum, które na stałe zapisało się w 
kalendarz wydarzeń organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów ekonomii społecznej województwa 
pomorskiego. Jego celem jest integracja trzeciego sektora, 
wymiana informacji i dobrych praktyk, konsultowanie 
istotnych kwestii dotyczących rozwoju oraz współpracy 
organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej. 
Tegoroczny, główny temat PFIP to potrzeby, oczekiwania 
oraz propozycje rozwiązań związanych z rozwojem i 
wsparciem ekonomii solidarnej. 
Forum będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń oraz 
nawiązywania nowych partnerstw. Pierwszy dzień będzie 
miał charakter wykładowy, którego panelistami będą 
krajowi eksperci. Drugi dzień zostanie przeprowadzony 
metodą warsztatową, z częścią w formule open space, do 
której uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje tematy. 
Na wydarzenie zaproszeni są przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum oraz 
do zapisów na to wydarzenie. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 59 840 29 20. 

Więcej informacji na stronie: 
http://owes-cio.pl/pomorskie-forum-inicjatyw-
pozarzadowych/ 
 

7.  Program „Europa dla obywateli”: Komponent 2:2.1 

Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast. 

 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego EACEA ogłosiła otwarcie naboru 
wniosków na działania w ramach Komponentu 2: 2.1. 
Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast. Termin składania 
wniosków elektronicznych upływa 2 września o godzinie 
12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).  

https://fundusze.ngo.pl/295592-konkurs-dotacyjny-pzu-fundacja-pzu-z-kultura-edycja-2019.html
https://fundusze.ngo.pl/295592-konkurs-dotacyjny-pzu-fundacja-pzu-z-kultura-edycja-2019.html
http://owes-cio.pl/pomorskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych/
http://owes-cio.pl/pomorskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych/
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Komponent 2: 

2.1. Partnerstwo miast 

Projekty współpracy pomiędzy jednostkami 
samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli 
na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się 
społecznego, politycznego oraz wolontariatu. 

Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub 
ich komitety ds. partnerstwa, inne organizacje 
nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy 
terytorialne. 

Maksymalna kwota dotacji na projekt w ramach 
"Partnerstwa miast" wynosi 25000 euro. 

2.2 Sieci miast 

Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń 
jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy 
wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności, w 
dłuższej perspektywie prowadząca do wypracowania 
propozycji rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz 
unijnej. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze 
miejskie lub ich komitety/sieci miast partnerskich, inne 
poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, 
federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, 
organizacje nienastawione na zysk reprezentujące 
samorządy. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Maksymalna kwota dotacji na projekt w ramach "Sieci 
miast" wynosi 150000 euro. 

Przypominamy również o trwającym konkursie 
wniosków na działanie 2.3. Projekty społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania znajdą 
Państwo w Przewodniku Programowym oraz na naszej 
stronie internetowej, w zakładce Komponenty i działania. 

Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnym 
zaproszeniem do składania wniosków zamieszczonym na 
stronie Agencji Wykonawczej EACEA: 

1. Partnerstwo miast – zaproszenie do składania 
wniosków 

2. Sieci miast – zaproszenie do składania wniosków 

3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego –
 zaproszenie do składania wniosków 

Proces rejestracji i składania wniosku z instrukcją w języku 
polskim dostępny jest w zakładce “Jak złożyć wniosek”. 

Zapraszamy także na spotkania informacyjne podczas 
których bliżej przedstawiamy program “Europa dla 
obywateli” oraz warunki przystąpienia do konkursu 
wniosków. O miejscach i terminach spotkań sukcesywnie 
informujemy w zakładce szkolenia oraz na 
profilu Facebook. 

Więcej informacji na stronie: 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/ 
 
 

8.  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 oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

9.  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; 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2019_pl.pdf
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2019-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en
https://europadlaobywateli.pl/jak-zlozyc-wniosek/
https://europadlaobywateli.pl/szkolenia/
https://www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/
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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.) 

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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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, 

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.pltel.: 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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 
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