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1. Konkurs dotacyjny: „Fundacja PZU z Kulturą edycja 

2019 

 

Fundacja PZU 1 sierpnia 2019 r. rozpocznie nabór 

wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja 

PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem 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). 

Szczegóły informacji na stronie: 
http://fundacjapzu.pl/_files/news/868/Regulamin_konkur
su_dotacyjnego_PZK_2019_OSTATECZNY.pdf 
 

2. Konkurs „Adamed dla Seniora” 

Masz pomysł na projekt dla Seniorów? Zgłoś go i 
zdobądź grant na jego realizację. 

20 000 zł – tyle wynosi pula nagród w tegorocznej edycji 
konkursu „Adamed dla Seniora”. O granty powalczyć 
mogą organizacje, które mają pomysł na zaktywizowanie 
Seniorów i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu. 
Dlaczego warto wziąć udział w konkursie – wyjaśniają 
laureaci poprzedniej edycji. 

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji 
działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji 

http://fundacjapzu.pl/_files/news/868/Regulamin_konkursu_dotacyjnego_PZK_2019_OSTATECZNY.pdf
http://fundacjapzu.pl/_files/news/868/Regulamin_konkursu_dotacyjnego_PZK_2019_OSTATECZNY.pdf
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pozarządowych, jednostek samorządowych czy 
uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu 
mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji 
aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, 
przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z 
obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Pierwsza 
edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem – o finansowe granty ubiegało się 
blisko 200 organizacji ze wszystkich zakątków Polski. 
Nagrody trafiły do Muzeum Nadwiślańskiego w 
Kazimierzu Dolnym, Domu Kultury w Kętach oraz Między 
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. 

Aktywny senior 

„Trening czyni mistrza” – to nazwa projektu, który 
realizowaliśmy dzięki Adamedowi w 2017 i 2018 roku. 
Zaprosiliśmy do niego Seniorów z gminy Kęty – głównie 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naszym celem 
było kompleksowe przygotowanie grupy Seniorów do 
udziału w Olimpiadzie Sportowej UTW poprzez cykl 
treningów, spotkań z trenerami i fizjoterapeutami, tak aby 
mogli bezpiecznie i z sukcesem wystartować w zawodach. 
Dlaczego akurat taki projekt? Nasi Seniorzy od wielu lat 
uczestniczyli w olimpiadach, jednak brak systematycznych 
zajęć i profesjonalnych treningów, budził niepewność oraz 
obawy związane z samym startem. Wygrana w konkursie 
to zmieniła. Seniorzy przekonali się, że bycie aktywnym 
zaowocuje ich dobrym samopoczuciem fizycznym i 
psychicznym. Uwierzyli we własne siły, a systematyczne 
spotkania w grupie o sportowych zainteresowaniach 
umocniły ich morale. Bez dwóch zdań warto wziąć udział 
w konkursie „Adamed dla Seniora”, warto spróbować i 
pokazać, że chcieć to móc! – powiedziała Olga Chromik, 
opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Domu Kultury w 
Kętach. 

Kultura dostępna 

Konkurs „Adamed dla Seniora” to doskonała okazja dla 
organizacji na poszerzenie swojej oferty edukacyjnej i 
przede wszystkim dostosowanie jej do potrzeb Seniorów. 
Jaki był nasz pomysł? Dzięki grantowi przygotowaliśmy 
szlak turystyczny oparty na prozie Marii Kuncewiczowej. 
Wyniki pracy umieściliśmy w przewodniku pt. „Kazimierz 
dwóch Księżyców”, który rozdawaliśmy podczas 
cyklicznych, otwartych spacerów szlakiem Kuncewiczów. 
Uczestniczyli w nich przede wszystkim Seniorzy, 
członkowie klubów książki, słuchacze UTW, podopieczni  
 

Domów Pomocy Społecznej i ośrodków dziennego pobytu 
dla osób starszych – łącznie ponad 750 osób. Co prawda, 

 projekt się zakończył, ale z jego efektów możemy 
korzystać do dziś. Z uwagi na to, że przewodnik ma swoją 
wersję elektroniczną, każdy może pobrać mapę szlaku ze 
strony naszego muzeum. W wybranych miejscach 
Kazimierza Dolnego umieściliśmy także tabliczki z kodami 
QR – za ich pośrednictwem można ściągnąć przewodnik 
na urządzenia mobilne. – mówi Karolina Oleksiewicz 
reprezentująca Dom Kuncewiczów, z oddziału Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. 

Komunikacja Seniorów z lekarzami 

„Pora Seniora” – zwycięski projekt zgłoszony przez nas do 
konkursu „Adamed dla Seniora”, to ukłon w kierunku 
osób starszych z naszego otoczenia. Udało nam się go 
przeprowadzić aż w 15 polskich miastach. Pomysł 
oparliśmy na trzech głównych filarach: edukacji, 
aktywizacji oraz integracji. Dzięki grantowi, 
ufundowanemu przez Adamed, przeprowadziliśmy szereg 
wykładów skierowanych zarówno do Seniorów, jak i 
szerszego grona odbiorców m.in. studentów kierunków 
medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. 
Spotkania dotyczyły tematyki zdrowia publicznego oraz 
komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Ponadto, 
specjalnie dla uczestników spotkań przygotowaliśmy 
materiały edukacyjne – m.in. dzienniczki pomiarów, które 
trafiły do Seniorów podczas licznych akcji profilaktycznych 
– mówi Magdalena Bełz z IFSMA – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny 

Przygotuj zgłoszenie i wygraj 

Masz ciekawy pomysł na działania dla lokalnej 
społeczności Seniorów? Jeżeli tak, to zgłoś go w 
ogólnopolskim konkursie „Adamed dla Seniora”, w którym 
łączna pula nagród wynosi 20000 zł. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 15 września 2019 r. i można je 
nadsyłać: 

 pocztą tradycyjną na adres: Walk PR, ul. Dzielna 
60, 01-029 Warszawa z dopiskiem „KONKURS 
Adamed dla Seniora”, 

  elektronicznie: dlaseniora@adamed.com 

 przez formularz dostępny na 
stronie: http://adameddlaseniora.pl/konkurs/ 

 

mailto:dlaseniora@adamed.com
http://adameddlaseniora.pl/konkurs/


                                                                                                        Zadanie współfinansowane ze środków 
                                                                                                                                               Samorządu Województwa Pomorskiego 

 
 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      Projekt ”Pozarządowy surwiwal 2019 jak przetrwać (i się rozwijać) w 
                                                                                                                                                  pozarządowym świecie” system wspierania 3 sektora w województwie  
                                                                                                                                                                                    pomorskim przez Pomorską Sieć COP 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://stories.prowly.com/65770-masz-pomysl-na-
projekt-dla-seniorow-zglos-go-i-zdobadz-grant-na-jego-
realizacje 
 

3. Konkurs POWER: 4.1 Innowacje społeczne 

 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję 
Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-
024/19 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 
4.1 Innowacje społeczne. 
 
Informacje o naborze 
Termin rozstrzygnięcia konkursu ok. 6 miesięcy od 
zakończenia naboru wniosków 
 
Miejsce składania wniosków 
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 
elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do 
godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina 
wpływu wniosku do SOWA. 

Sposób składania wniosków 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 
elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do 
godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

Na co i kto może składać wnioski? 
 
Kto może składać wnioski? 
 
Wnioskodawcą może być: 

(1) podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub 
Partner w realizację projektu w ramach pierwszej edycji 
konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr 
POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15), albo 

(2) inny niż wskazany w pkt. 1 podmiot, ale w takim 
przypadku wymagane jest partnerstwo z podmiotem, 
który był Liderem projektu realizowanego w ramach 
pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji 
społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15) 

 Ponadto regulamin konkursu określa dodatkowe 
kryteria o charakterze podmiotowym: wnioskodawca  

lub partner na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie merytoryczne w wybranym temacie 
konkursu 

 podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w 
projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w 
jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs 

 do projektu zaangażowane zostaną trzy kluczowe 
osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w wybranym temacie konkursu, druga 
– co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu 
innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów 
finansowanych z zewnętrznych źródeł 

 do realizacji zadań zostanie zaangażowana zostanie 
osoba lub osoby z niepełnosprawnością. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na 
prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), 
które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne 
rozwiązywanie problemów będących przedmiotem 
interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej 
obszarów tematycznych (tematów): 

 zatrudnienie 

 kształcenie 

 włączenie społeczne 

Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało 
poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w 
wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia 
innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak 
aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na 
ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie 
upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do 
praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania 
sprawdzą się najlepiej. 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w 
regulaminie konkursu. 

https://stories.prowly.com/65770-masz-pomysl-na-projekt-dla-seniorow-zglos-go-i-zdobadz-grant-na-jego-realizacje
https://stories.prowly.com/65770-masz-pomysl-na-projekt-dla-seniorow-zglos-go-i-zdobadz-grant-na-jego-realizacje
https://stories.prowly.com/65770-masz-pomysl-na-projekt-dla-seniorow-zglos-go-i-zdobadz-grant-na-jego-realizacje
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
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Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu 100 % 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów 

Alokacja na konkurs wynosi 60 000 000 PLN 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.power.gov.pl/nabory/1-237/ 
 

4.  Fundacja „ORLEN DAR - SERCA”. 

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” zaprasza do udziału w 
drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - 
„Moje Miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje 
pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski 
mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na 
działania w swoich regionach. W tym roku na największy 
program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 2 
miliony złotych. 

Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 zł 
Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację 
projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją 
zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, 
bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa 
historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie 
wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, 
przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury. 

Najlepsze inicjatywy tej edycji wybierze specjalna komisja 
konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji 
„ORLEN-DAR – SERCA” i PKN ORLEN. Szansę na zdobycie 
grantu będą miały przede wszystkim projekty 
wyróżniające się oryginalnością, które w największym 
stopniu przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych 
zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują mieszkańców 
do wspólnego działania. Zwycięskie projekty trzeba będzie 
zrealizować w terminie od 1 października 2019 r. do 14 
czerwca 2020 r. 

Programowi „Moje Miejsce na Ziemi” będzie towarzyszyło 
50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce, 
podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać 
zasady udziału w projekcie, skonsultować swoje pomysły z 

ekspertami, a także wziąć udział w wielu atrakcjach 
przygotowanych przez Fundację. 

Szczegóły informacji na stronie: 
 https://fundusze.ngo.pl/295336-fundacja-orlen-dar-
serca-295336.html 
 

5.  Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę 
Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania 
wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań 
edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 
250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych 
w ramach Programu Edukacja. 

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, 
realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w 
obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na 
wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać 
wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, 
Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 
15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na 
realizowane działania to 250 000 EUR. 

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego 
naboru wynosi 7 201 257 EUR. 

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech 
komponentów: profesjonalny rozwój kadry, mobilność w 
szkolnictwie wyższym, współpraca instytucjonalna w 
obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz 
współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach 
edukacji. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie 
wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia 
organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz 
inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu 
poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w 
Polsce. 

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie 
różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-237/
biuletyn%20informacyjny%2006.2019.doc
biuletyn%20informacyjny%2006.2019.doc
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a Państwami – Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem 
i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój  

kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać 
jakość i dostęp do wiedzy w Polsce. 
Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami 
ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele 
szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe 
określone dla programu. 

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków 
i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie 
internetowej programu - poniżej. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/294464-pierwszy-nabor-
wnioskow-w-programie-edukacja.html 
 

6.  „Pro defensione pro historia – młode stowarzyszenia. 

"Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na 
start" to otwarty konkurs ofert dla młodych organizacji 
pozarządowych z okazji 101 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Konkurs jest finansowany z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018/19 przez 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego a operatorem konkursu 
jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej 
PSAT. 

12 lipca startuje nabór do drugiego otwartego konkursu 
ofert w ramach programu Pro defensione, pro historia.  

"Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na 
start" to konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, 
gdzie mikrograntami zostanie wspartych min. 32 Projekty 
z całej Polski. Maksymalna kwota dotacji to 2600 zł a 
każda organizacja może złożyć dwie oferty. 

Najważniejsze zapisy regulaminu (dostępnego na naszej 
stronie ) dotyczące zbliżającego się konkursu dla młodych 
NGO: 

 konkurs jest skierowany do organizacji 
pozarządowych, które zostały zarejestrowane po 
1 lutym 2017 (nie więcej niż 30 miesięcy 
działalności) a ich dochód za rok 2018 nie 
przekroczył 25 000 zł. , 

 w ofertach należy uwzględnić upamiętnienie 101 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

oraz zaplanować 30 godzin świadczeń 
woluntarystycznych dla co najmniej 3 
wolontariuszy,  

 kwota dofinansowania (mikrodotacji) jednej 
oferty może wynieść do 2600 zł, nie mniej jednak 
niż 1000 zł. Każda organizacja będzie mogła złożyć 
maksymalnie DWIE oferty, - wkład własny NIE 
JEST wymagany. 

Harmonogram konkursu: 

 nabór ofert od 12 do 26 lipca 2019 - I etap 
 do 2 sierpnia 2019 wyniki I etapu konkursu 
 od 2 do 9 sierpnia 2019– promocja wybranych 

ofert – II etap 
 do 20 sierpnia 2019 – ostateczne wyniki konkursu  
 od 20 sierpnia do 30 listopada 2019 – realizacja 

projektów 

Olimpiada wiedzy, piknik rodzinny, festyn, zlot, wycieczka 
tematyczna, rekonstrukcja historyczna, szkolenie czy 
turniej sportowy to tylko przykłady przedsięwzięć, na 
które można uzyskać wsparcie.  

Oferty będzie można składać w wersji elektronicznej na 
formularzu, który zostanie udostępniony na naszej stronie 
w piątek 12 lipca 2019 roku. 

Aktualne informacje odnośnie konkursu oraz całego 
programu Pro defensione, pro historia można znaleźć na 
naszej stronie oraz na naszym profilu fb. 

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro 
historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i 
historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2018/19.  

Operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie 
Aktywności Terenowej PSAT. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/295021-pro-defensione-pro-
historia-mlode-stowarzyszenia-na-start.html 
 

7.  Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI)- opieka długoterminowa. 

 

https://fundusze.ngo.pl/294464-pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-edukacja.html
https://fundusze.ngo.pl/294464-pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-edukacja.html
https://fundusze.ngo.pl/pdph.pl/pobierz-dokumenty/
https://fundusze.ngo.pl/pdph.pl/pobierz-dokumenty/
http://pdph.pl/zglos-swoj-projekt/
http://pdph.pl/aktualnosci/
https://www.facebook.com/pdph2018
https://www.niw.gov.pl/aktualnosci/
https://www.niw.gov.pl/aktualnosci/
https://www.niw.gov.pl/aktualnosci/
https://www.facebook.com/PSAT2015/
https://www.facebook.com/PSAT2015/
https://fundusze.ngo.pl/295021-pro-defensione-pro-historia-mlode-stowarzyszenia-na-start.html
https://fundusze.ngo.pl/295021-pro-defensione-pro-historia-mlode-stowarzyszenia-na-start.html
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Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do 
składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw 
odnoszących się opieki długoterminowej w ramach 
Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych (EaSI) - VP/2019/003. 
 
Cele ogłoszonego konkursu: 

 Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych 

podejść do świadczenia opieki długoterminowej w 

celu sprostania wyzwaniom związanym z 

dostępem, przystępnością, siłą roboczą, jakością i  

 

trwałością opieki długoterminowej; 

 Opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli 

partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie 

innowacji społecznych w zakresie opieki 

długoterminowej; 

 Wykorzystanie innowacji społecznych w 

planowaniu i monitorowaniu polityki opieki 

długoterminowej. 

Każda propozycja działania powinna zmierzać do 

osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech powyższych celów 

i powinna mieć potencjał zwiększania skali. 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki 

długoterminowej opracowywane w ramach tego konkursu 

powinny:  

 być oparte na podejściu zorientowanym na 

użytkownika; 

 przedstawiać długoterminową wizję opartą na 

ocenie potrzeb i popartą analizą potencjalnego 

wpływu i trwałości;  

 być wspierane przez solidną i udokumentowaną 

metodę oceny i mechanizmy walidacji;  

 zawierać mechanizmy transferu/ replikacji, w tym 

w celu potencjalnego zwiększenia skali przy użyciu 

funduszy UE lub innych źródeł finansowania.  

Proponowane działania powinny być kreatywne i 

proponować innowacyjne środki, opierając się na 

istniejących dobrych praktykach. 

Poniższe przykłady to niewyczerpująca lista działań, które 

mogą być finansowane w ramach tego konkursu: 

 zbieranie danych i badania;  

 opracowywanie i testowanie innowacyjnych 

sposobów dostarczania usług opieki 

długoterminowej, np. innowacyjne modele opieki 

zintegrowanej, opieki domowej lub opieki 

społecznej; 

 opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do 

planowania i monitorowania polityki;  

 działania mające na celu tworzenie i ulepszanie 

sieci, wymianę dobrych praktyk;  

 opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;  

 konferencje, seminaria; 

 opracowywanie programów nauczania i działania 

szkoleniowe; 

 działania uświadamiające i upowszechniające. 

Obowiązkowe czynności, które należy uwzględnić we 

wniosku, to: 

 w przypadku wniosków obejmujących  

konsorcjum, organizacja przynajmniej jednego 

spotkania koordynacyjnego ze wszystkimi 

członkami konsorcjum; 

 szczegółowy plan promocji w UE wyników 

działania, w tym wydarzenia upowszechniającego 

i udziału w co najmniej dwóch wydarzeniach 

organizowanych przez Komisję Europejską w 

Brukseli (maksymalnie dwie noce dla dwóch 

osób); 

 kompleksowy plan monitorowania i oceny 

interwencji, w tym jasną i w pełni rozwiniętą 

metodologię określającą odpowiednie rezultaty i 

wskaźniki wyników. Element oceny planu 

obejmuje: 

 Ocenę wyników odnosząca się do wyników, które 

można przypisać projektowi, a także zakres, w 

jakim projekt zrealizował swoje cele 

 Ocenę procesu dotycząca sposobu realizacji 

projektu pod względem spójności oraz projektu z 

podanym planem działania i skutecznością 

różnych działań w ramach planu. 

Powyższą ocenę może przeprowadzić ekspert projektu, 

firma oceniająca lub oba podmioty. 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie 

przez UE projektów w ramach tego zaproszenia szacuje 

się na 10 000 000euro. 

 

Komisja przewiduje sfinansowanie 4-6 wniosków. 

Komisja zastrzega sobie prawo do niepodzielenia 

wszystkich dostępnych środków. 

 

Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty 

środków i przekazania ich do wniosków dopuszczonych na 

listę rezerwową.  
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W ramach niniejszego konkursu dotacja UE nie może 

przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych 

działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować 

współfinansowanie pozostałej kwoty pokrytej ze środków 

własnych wnioskodawców lub ze źródeł innych niż budżet 

Unii Europejskiej. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/294951-europejski-programu-na-
rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-opieka-
dlugoterminowa.html 
 
 

8. Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 

plus”. 

Od 24 czerwca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna nabór wniosków 
na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 
plus” w roku szkolnym 2019/2020. 

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie 
podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których 
beneficjent programu realizował obowiązek nauki.  

Przed wprowadzeniem zmian realizatorem programu 
mogły być jedynie podmioty prowadzące OREW (ośrodki 
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW 
(ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). 

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie beneficjentów 
programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy 
udzielanej w ramach programu mogli korzystać 
spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki 
uczestnictwa absolwenci OREW (ośrodków 
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych), bądź ORW 
(ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), bądź SPdP 
(szkół specjalnych przysposabiających do pracy). 

Obecnie z programu mogą skorzystać także 
niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące 
absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku 
powyżej 25 roku życia: 

1. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji 
obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane 
przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w 
tym publicznych poradniach specjalistycznych, 
zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych  
i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o 
którym mowa w ustawie o rehabilitacji; 

2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z 
innymi niepełnosprawnościami, o ile nie są objęte 
rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej 
aktywności (np. środowiskowych domach 
samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). 

W ramach realizacji programu osobom 
niepełnosprawnym może być udzielane wsparcie w 
zakresie: 

 usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym 
pomocy w utrzymaniu higieny osobistej; 

 udziału w zajęciach usprawniających, 
terapeutycznych i wspierających ruchowo; 

 udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół 
zainteresowań; 

 pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności 
oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu 
nabytych wcześniej umiejętności; 

 pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia 
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 
oraz bieżących spraw życia codziennego; 

 działań aktywizujących zawodowo w przypadku 
absolwentów SPdP; 

 transportu. 

Realizacja programu została wydłużona o rok 
kalendarzowy, tj. do 31 grudnia 2021 roku jako pilotaż 
obejmujący trzy lata szkolne: 

1. rok szkolny 2018/2019 trwający od 1 września 
2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku; 

2. rok szkolny 2019/2020 trwający od 1 września 
2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku; 

3. rok szkolny 2020/2021 trwający od 1 września 
2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. 

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-
2021 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki. 

https://fundusze.ngo.pl/294951-europejski-programu-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-opieka-dlugoterminowa.html
https://fundusze.ngo.pl/294951-europejski-programu-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-opieka-dlugoterminowa.html
https://fundusze.ngo.pl/294951-europejski-programu-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-opieka-dlugoterminowa.html
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Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w 
ramach programu maksymalnie przez trzy lata szkolne (a 
nie jak to było dotychczas przez 2 lata szkolne), nie dłużej 
niż do 31 sierpnia 2021 r. 

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację 
programu w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane 
będą od 24 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. 

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-rusza-nabor-
wnioskow/ 
 

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 oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

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.) 

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, 

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-rusza-nabor-wnioskow/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-rusza-nabor-wnioskow/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rehabilitacja-25-plus-rusza-nabor-wnioskow/
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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, 

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. 
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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 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura
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