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1. Centrum Organizacji Pozarządowych przy 

Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku zaprasza na Forum 

Subregionalne. 

Centrum Organizacji Pozarządowych przy 
Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku zaprasza na Forum 
Subregionalne podczas którego odbędą 
się wybory do Powiatowej Rady Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Lęborskiego. Spotkanie 
odbędzie się 30 września 2019 r. o godzinie 16:00  w 
Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 
SALA KONFERENCYJNA NR 13 

W programie Forum przewidziano także krótkie prelekcje 
na temat Korpusu Solidarności oraz oferty Ośrodka 
wsparcia ekonomii społecznej w subregionie słupskim.   

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje 
pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego, lokalnych przedsiębiorców, a także chętne 
osoby zainteresowane powyższą tematyką. 

Przypominamy, aby zgłosić kandydaturę do Rady 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego trzeba 
wypełnić kartę zgłoszenia kandydata ( zał. nr 1) i przesłać 
do 23 września 2019 roku na adres biura ROPPL, które 
mieści się przy. Ul. Krzywoustego 1 pokój 135 lub 
dostarczyć osobiście. 

Każda organizacja wyznacza jednego przedstawiciela, 
który ma prawo do oddania głosu na kandydatów do 
ROPPL. Osoba biorąca udział w głosowaniu w imieniu 
organizacji, musi przedstawić odpowiednie upoważnienie 
przed Forum w rejestracji ( zał. nr 2). 

Szczegółowy program Forum (zał. nr 3) oraz formularz 
zgłoszeniowy  (zał. nr 4). Zgłoszenia należy przesłać do 27 
września 2019 roku na adres 
mailowy: eduq.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście w 
biurze Stowarzyszenia EDUQ Lębork, ul. Krzywoustego 
1/135. 

Szczegóły informacji oraz niezbędne załączniki na 
stronie: 
http://www.eduq.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-forum-
subregionalne-wybory-do-rady-organizacji-
pozarzadowych-powiatu-leborskiego/ 
 

2. CIT-8 do końca października. Wciąż brak informacji o 
ułatwieniach. 

Organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2019 r. w 
formie elektronicznej. Ponieważ w pierwszym kwartale 
duża część NGO-sów nie była w stanie tego zrobić, 
wprowadzono drugi termin. Ten termin zbliża się, a 
rozwiązania ułatwiającego realizację obowiązku nie ma. 

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go w terminie 
do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej 
organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się 
na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i 
kosztów). Chociaż duża część NGO-sów nie płaci podatku 
dochodowego od osób prawnych, bo prowadzi działalność 
zwalniającą z tego podatku, to rozliczenie z urzędem jest 
obowiązkiem. 

Przypomnijmy na czym polegał problem z CIT-8 w marcu 

2019 r. 

mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.eduq.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-forum-subregionalne-wybory-do-rady-organizacji-pozarzadowych-powiatu-leborskiego/
http://www.eduq.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-forum-subregionalne-wybory-do-rady-organizacji-pozarzadowych-powiatu-leborskiego/
http://www.eduq.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-forum-subregionalne-wybory-do-rady-organizacji-pozarzadowych-powiatu-leborskiego/
https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow
https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow
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Podpis elektroniczny - w marcu 2019 (i nadal) tylko z 
opłatą 

NGO-sy zwykle składają CIT-8 do końca marca. Od 2019 r. 
deklarację tę można złożyć tylko w formie elektronicznej i 
potrzebny jest do tego podpis elektroniczny (płatny). 
Można też skorzystać z - zazwyczaj również płatnej - usługi 
biura księgowego. 

Dla dużej części organizacji pozarządowych taki kształt 
obowiązku dotyczącego CIT-8 to zaskoczenie i duża 
trudność. W latach ubiegłych mniejsze z nich mogły 
bowiem składać CIT papierowo - czyli m.in. bez 
bezpośrednich dodatkowych kosztów. 

Wyjście awaryjne - drugi termin dla mniejszych NGO. 

Na początku roku o problemie jaki będą miały organizacje 
pozarządowe (zresztą nie tylko one) ze składaniem 
deklaracji CIT-8 zrobiło się głośno. Zapowiadało się, że 
duża część NGO-sów nie da rady złożyć CIT-8. Niemal w 
ostatniej chwili Ministerstwo Finansów wprowadziło 
przepisy o przesunięcie terminu składania deklaracji. 
Wskazanym podmiotom (w uproszczeniu - mniejszym 
NGO-som) dało czas do końca października. 

Po co wprowadzono drugi termin? 

Odpowiedzi mogą być trzy. Po to, żeby umożliwić 
składanie deklaracji z wykorzystaniem tych podpisów 
elektronicznych, za które nie trzeba płacić (w 
skrócie: profili - podpisów zaufanych). Po to, żeby 
przywrócić dla części podatników możliwość rozliczania 
się na papierze. Albo po to, żeby najmniejsze NGO-sy 
miały więcej czasu na „zdobycie” podpisu płatnego - 
znalezienie środków na taki podpis lub środków na 
skorzystanie z usług biura księgowego. 

Najbardziej logiczna i pożądana jest odpowiedź pierwsza. 
Bo przecież trudno jest zrozumieć dlaczego do 
sprawozdań finansowych (zarówno tych składanych do 
urzędów skarbowych, jak i tych słanych do KRS) 
organizacje pozarządowe mogą wykorzystać profil 
zaufany, a do deklaracji CIT-8 nie. 

 Kolejny raz pytamy Ministerstwo Finansów 

„W Ministerstwie Finansów analizowane są możliwości 
wprowadzenia rozwiązań, zarówno na poziomie 
systemowym jak i technicznym, na rzecz wsparcia 
najmniejszych podmiotów w wywiązywaniu się z 

ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku 
dochodowego” - tłumaczy Ministerstwo Finansów wiosną, 
kiedy pierwszy raz zapytaliśmy o oczekiwane ułatwienia. 
Niestety nie było wtedy wiadomo, kiedy i jaki będzie efekt 
(„na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie terminu 
ich wdrożenia”). 

Pytanie ponawiamy na początku września. Drugi termin 
upływa za niecałe dwa miesiące. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-do-konca-pazdziernika-
wciaz-brak-informacji-o-ulatwieniach 
 

3. Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe 
do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie 
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) zaprasza 
organizacje pozarządowe do składania wniosków w 
otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. 
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 

Rodzaj zadania i kierunki pomocy 

1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych dotyczące: 

1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych 
na rynek pracy”; 

2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych”; 

3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-w-2019-r-wszystkie-ngo-skladaja-elektronicznie
https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-w-2019-r-wszystkie-ngo-skladaja-elektronicznie
https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-w-2019-r-wszystkie-ngo-skladaja-elektronicznie
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/jak-skladac-cit-8-w-drugim-terminie
https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-do-konca-pazdziernika-wciaz-brak-informacji-o-ulatwieniach
https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-do-konca-pazdziernika-wciaz-brak-informacji-o-ulatwieniach
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4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania 
otoczenia osób niepełnosprawnych”; 

6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych 
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i 
wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”. 

2. W regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji 
projektów w ramach danego kierunku pomocy, 
stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji 
zadań” wskazane zostały: 

1) typy projektów; 

2) sposób łączenia zadań, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) 
w danym typie projektu. 

3. W ramach konkursu wykluczona została możliwość 
zgłaszania projektów dotyczących: 

1) organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych 
(kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które 
mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego, z 
uwzględnieniem postanowień rozdziału IX ust. 7 
ogłoszenia o konkursie; 

2) zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla 
tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników 
(kierunek pomocy 5). 

Podmioty uprawnione do składania wniosków 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w 
ramach konkursu, są: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 
2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia; 

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. 
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego; 

3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne 
warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami; 

– z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3. 

2. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji 
zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest: 

1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych; 

2) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań 
w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w 
przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych 
oraz wniosków dotyczących organizacji imprez 
sportowych; 

3) prowadzenie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy 
(licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5; organizacje 
pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od 
daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach 
konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej 
wysokości 100.000 zł, z tym że jeżeli projekt dotyczy 
kierunku pomocy 3 maksymalna kwota dofinansowania o 
przyznanie której może ubiegać się ww. Wnioskodawca 
wynosi 50.000 zł; 

4) zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od 
daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu 
dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 
200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku 
pomocy 6. 

3. W przypadku wniosku wspólnego warunki 
wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu 
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do każdego z Wnioskodawców, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 4-5. 

4. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku 
wspólnego przez organizację pozarządową, która 
prowadzi działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres: 
 

1) co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 
miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu); 

2) krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od daty 
ogłoszenia konkursu); 

o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we 
wniosku wspólnym prowadzi działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy 
(licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu). 

5.  W związku z postanowieniami ust. 4: 

1) jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we 
wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 
co najmniej 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu); 

2) łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana 
w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 
przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości 
kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny 
składany jest przez kilku Wnioskodawców prowadzących 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 
przez okres 24 miesięcy – wskazany powyżej maksymalny 
limit odnosi się do łącznych kosztów projektu 
przyporządkowanych w budżecie projektu tym 
Wnioskodawcom. 

6. W przypadku wniosków wspólnych nie mają 
zastosowania postanowienia dotyczące maksymalnej 
kwoty dofinansowania, wskazane w ust. 2 pkt 3, o ile 
spełnione zostaną warunki, o których mowa w ust. 5. 

Termin i zasady składania wniosków 

1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane 
od dnia 11 września 2019 roku do dnia 10 października 
2019 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, 
o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane 
najpóźniej do dnia 10 października 2019 roku do 

godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość 
edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie 
zablokowana. 

2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach 
konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż dwa 
wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym 
wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie 
wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu 
wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który 
zostanie wskazany we wniosku wspólnym. 

3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z 
dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom 
pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na 
stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). 

4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez 
aplikację Generator Wniosków. 

5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą 
zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za 
datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia 
wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek 
zmiany we wniosku nie będą mogły być już 
wprowadzane. 

6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku 
przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie 
elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania 
wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie 
składa do PFRON papierowej wersji wniosku. 
Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami stanowi załącznik do umowy o 
zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania 
umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i 
zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać 
zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz 
papierowej wniosku, która weryfikowana jest na 
podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez 
Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało 
wycofaniem wniosku z dofinansowania. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację konkursu 
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1.   Planowana wysokość środków na dofinansowanie 
realizacji projektów zgłoszonych w konkursie 
wynosi 100.000.000 zł. Warunkiem 
podejmowania decyzji finansowych w ramach 
konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie 
finansowym PFRON na 2020 r., środków 
finansowych na realizację zadania ustawowego, 
określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji. 

2. Dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji o 
dofinansowaniu realizacji projektów zgłoszonych 
w konkursie w ramach środków finansowych 
przewidzianych w planie finansowym PFRON na 
2019 r. na realizację zadania ustawowego 
określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji. 

3. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, 
w ramach kwoty, o której mowa w ust. 1, rezerwy 
finansowej na procedurę odwoławczą od wyników 
oceny wniosków określając jednocześnie sposób 
rozdysponowania tej rezerwy. 

4. W ramach środków finansowych, o których mowa 
w ust. 1, ustala się następującą alokację: 

1) w przypadku kierunku pomocy 1 – 14% środków, 
o których mowa w ust. 1; 

2) w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków, 
o których mowa w ust. 1; 

3) w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków, 
o których mowa w ust. 1; 

4) w przypadku kierunku pomocy 4 – 3% środków, o 
których mowa w ust. 1; 

5) w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków, o 
których mowa w ust. 1 

6) w przypadku kierunku pomocy 6 – 2% środków, o 
których mowa w ust. 1; 

z uwzględnieniem postanowień ust. 5, 

5. W ramach alokacji środków przewidzianej w 
kierunku pomocy 2 ustalone zostaną odrębne listy 
rankingowe dla następujących projektów: 

1) projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek”; 

2) projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług 
wspierających, które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób 

niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji 
osobistej”; 

3) projekty, w których zgłoszone zostaną działania 
dotyczące rehabilitacji domowej dzieci 
niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów 
prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez 
przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju 
dziecka niepełnosprawnego; 

4) projekty, w których zgłoszone zostaną działania 
dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz 
grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci 
niepełnosprawnych; 

5) projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe 
realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”; 

6) projekty dotyczące pozostałych zadań/działań 
niewymienionych w pkt 1-5. 

6.  W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych 
wykazanych w projektach, które uzyskały 
pozytywną ocenę merytoryczną komisji 
konkursowej będzie wyższa od kwoty zaplanowanej 
na realizację konkursu, Zarząd PFRON może podjąć 
decyzję o zwiększeniu wysokości środków 
finansowych PFRON na konkurs. 

7.   W przypadku, gdy wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na dany kierunek pomocy będzie 
wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych 
w projektach złożonych w konkursie, zakładających 
realizację tego kierunku pomocy, Zarząd PFRON 
może dokonać korekty podziału środków na 
poszczególne kierunki, umożliwiającej 
wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów zgłoszonych w 
konkursie. 

8.    Zarząd PFRON może podjąć decyzję o wydzieleniu 
maksymalnie 2% środków, ze środków 
przewidzianych na realizację konkursu, z 
przeznaczeniem na dofinansowanie projektów o 
znaczeniu strategicznym. Wniosek zweryfikowany 
pozytywnie pod względem merytorycznym może 
zostać zakwalifikowany na listę rankingową 
wniosków o znaczeniu strategicznym (lista ta jest 
niezależna od kierunku pomocy), jeżeli zgłoszony 
we wniosku projekt spełnia co najmniej jeden z 
następujących warunków: 
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1) zakłada realizację zadań związanych z ważnym 
interesem społecznym lub ważnym interesem publicznym; 

2) zakłada podjęcie próby innowacyjnego podejścia i 
rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych; 

3) zakłada realizację szczególnie istotnego problemu, z 
punktu widzenia celów konkursu, służącego perspektywie 
zmiany społecznej; 

4) ma być realizowany przez podmiot z regionu o niższej 
aktywności społecznej (realizacja projektu ma służyć 
ożywieniu i wzrostowi potencjału lokalnej społeczności); 

5) ma być realizowany przez podmiot z regionu słabiej 
reprezentowanego w zadaniach i programach PFRON, z 
uwzględnieniem zasad wyrównywania szans, startu i 
traktowania; 

6) ma być realizowany przez podmiot pełniący istotną rolę 
w otoczeniu środowiskowym, posiadający potencjał 
zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na 
społeczność lokalną lub w wymiarze makrospołecznym – 
który jako jedyny zapewnia możliwość realizacji zadania 
publicznego. 

9. Zakwalifikowanie wniosku do grupy wniosków o 
znaczeniu strategicznym następuje na podstawie 
rekomendacji komisji konkursowej. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly 
aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-kierunek-
aktywnosc/ 
 

4.  RITA jesień 2019 - otwarty konkurs grantowy. 

Projekty partnerskie w programie RITA – przemiany w 
regionie to dotacje na projekty zakładające współpracę 
między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. 
Program obejmuje następujące kraje: Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 
Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. 
Wysokość dofinansowania jednego projektu 
wynosi maksymalnie 60.000 zł.  Minimalny wkład 
własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu 
finansowego, rzeczowego lub osobowego). 

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać 
zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz 
organizacje powołane na podstawie umów państwo – 

kościół na realizację partnerskich projektów razem z 
podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 
Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 
 
Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian 
demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach 
objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim 
doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: 
 

 problemy społeczne, socjalne; 

 edukacja i wychowanie; 

 rozwój przedsiębiorczości; 

 dziedzictwo kulturowe; 

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora; 

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; 

 rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. 
 

Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i 
realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co 
najmniej jednego z krajów objętych programem a udział 
partnera potwierdzany jest przez załączenie listu 
partnerskiego. Formalnym wnioskodawcą i stroną 
otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa 
(fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów). 
 
Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 
maksymalnie 60.000 zł. 
 
Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w 
postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub 
osobowego). 
 
Szczegóły dotyczące udziału w otwartym konkursie 
zawarte są w Regulaminie konkursu (oraz wytycznych dot. 
kosztów kwalifikowanych). 
 
SPOTKANIA INFORMACYJNE: 
 

 w Białymstoku, 19 września 2019 r. w godz. 
14:00-16:00, w Centrum Aktywności Społecznej, 
ul. Św. Rocha 3, sala nr 206, www.cas.bialystok.pl 

 w Warszawie, 25 września 2019 r. w godz. 12:00-
14:00, w biurze FED ul. Nowolipie 9/11. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://programrita.org/ 
 

5.  Turnusy Uśmiechu. 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-kierunek-aktywnosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-kierunek-aktywnosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-kierunek-aktywnosc/
http://programrita.org/
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Zapraszamy organizacje pozarządowe, pracujące ze stałą 
grupą dzieci, do konkursu na Turnusy Uśmiechu - 
zimowiska. Do wygrania są trzy turnusy - 12-dniowe 
kolonie dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w 
Wiśle. Na pomysły organizacji czekamy do 30 września 
2019 r. 

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w 
swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i 
młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy 
Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych 
pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje 
miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. 
Wnioskujący zgłasza swój pomysł oraz zobowiązuje się do 
jego realizacji. Zorganizowanie grupy (od 40 do 50 osób) 
oraz zapewnienie kadry opiekunów i wychowawców 
należy do wnioskującego. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie? 
 
Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu 
terytorialnego działające w zakresie prowadzenia 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą 
dzieci, które w latach 2017 – 2019 nie uczestniczyły w 
organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach 
w Wiśle. 
 
Termin składania wniosku upływa 30 września 2019 r. o 
godz. 12:00 (w południe). 
 
W konkursie na kolonie do wygrania są 3 turnusy: 
 

 od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 r. 

 od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. 

 od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/307505-turnusy-usmiechu-
307505.html 
 

6.  Konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej: 

Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie 

regionalnym i ponadregionalnym. 

 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-
005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie 

regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności 
polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz 
współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. 
opracowywanie rekomendacji i wytycznych. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 
 

 I kwartał 2020 r. 
 
Miejsce składania wniosków: 
 
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą 
przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do 
godz. 12.00). 
 
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 
 
Kto może składać wnioski? 
 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o 
dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP: 
 

1. administracja rządowa i jej jednostki podległe 
oraz nadzorowane 

2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne 

3. stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego 

4.  organizacje pozarządowe 
5. podmioty prowadzące działalność pożytku    

publicznego 
6. podmioty ekonomii społecznej 
7. federacje lub związki organizacji pozarządowych i 

podmiotów ekonomii społecznej 
8.  związki rewizyjne właściwe do spraw 

spółdzielczości 
9. samorząd gospodarczy i zawodowy 
10. partnerzy społeczni zgodnie z definicją      

przyjętą w PO WER 
 

11. uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu 
na poziomie wyższym 

12. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 
13. przedsiębiorcy 

 
Na co można otrzymać dofinansowanie? 
 

https://fundusze.ngo.pl/307505-turnusy-usmiechu-307505.html
https://fundusze.ngo.pl/307505-turnusy-usmiechu-307505.html
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Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego 
systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie 
działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności 
polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. 
 
W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 
1 projekt. 
 
Finanse 
 
Alokacja na konkurs wynosi łącznie 6 791 950,00 zł 
 
Inne ważne informacje 
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
 
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom 
uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz 
przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-
powr.02.09.00-ip.03-00-
00519#Kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%
20wnioski? 
 

7.  Chcesz zbierać 1% w 2020 r. ? Zarejestruj status 

pożytku do 30 listopada 2019. 

Organizacją pożytku publicznego nie zostajemy z 
przypadku. Nie robimy też tego powodowani nagłym 
impulsem. Ubieganie się o status OPP powinno być 
przemyślaną decyzją NGO. Jednak dla porządku 
przypominamy: wrzesień to jeden z ostatnich dobrych 
terminów na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i w 
konsekwencji znalezienie się na liście uprawnionych do 
otrzymywania 1%. 

Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku to 
jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). 
Aby móc przyjmować 1 procent, organizacja musi więc 
mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również 
znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok 
podatkowy. Wykaz ten prowadzi Dyrektor Narodowego 
Instytutu Wolności (NIW) - publikowany jest na stronach 
NIW. 

Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego 
roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1% przy 
rozliczeniach podatkowych za rok 2019 musi zostać 
ogłoszony do 15 grudnia 2019 r. 

Jak znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do 1%. 

W przypadku większości organizacji pożytku publicznego, 
aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 
1 procenta, nie wystarczy tylko samo posiadanie statusu 
OPP. Organizacje pożytku muszą w terminie wywiązywać 
się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych. Jeśli 
tego nie zrobią, nie zostaną umieszczone w wykazie. 

Nowe OPP w wykazie - bez sprawozdań 

Jednak NGO dopiero uzyskujące status OPP są w 
wyjątkowej sytuacji. Jeśli rejestrują status pożytku w 2019 
r., to sprawozdanie OPP do bazy sprawozdań złożą 
dopiero w 2020 r. Zostaną jednak uwzględnione w 
wykazie uprawnionych do otrzymania 1 procenta przy 
rozliczeniach za 2019 r., mimo że nie składały jeszcze 
sprawozdania OPP. To dlatego, że obowiązek dotyczący 
sprawozdań OPP obejmie je dopiero w kolejnym roku. 

W ich przypadku ważne jest jednak spełnienie innego 
warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w 
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, 
najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku 
podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego 
od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku. 

Co zrobić, aby zostać organizacją pożytku publicznego 

Organizacja pozarządowa ma status OPP, kiedy spełnia 
wymogi ustawy oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Status uzyskuje się na 
wniosek - NGO zainteresowana uzyskaniem statusu musi 
wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały 
spełnione wszystkie warunki i potwierdza nabycie statusu 
OPP. 

Czy KRS zdąży nadać status pożytku do 30 listopada? 

Staranie się przez organizację o status OPP pod wpływem 
impulsu, którym jest koniec roku i perspektywa 
znalezienia się na liście uprawnionych do otrzymywania 
1%, to oczywiście zły pomysł. Organizacja, która decyduje 
się zostać OPP, musi wcześniej przeanalizować zarówno 
przywileje, jak i obowiązki organizacji pożytku, 
dostosować statut, organy kontroli, sprawdzić, czy spełnia 

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00519#Kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski?
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00519#Kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski?
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00519#Kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski?
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00519#Kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski?
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inne wymagania. Ale zakładamy, że wszystko to już zrobiła 
i ma gotowy wniosek do sądu. Składa wniosek o 
zarejestrowanie statusu OPP. Pozostaje jednak 
wątpliwość: czy sąd zdąży przed 30 listopada? 

Składając wniosek i licząc na jego szybkie rozpatrzenie 
warto być naprawdę uważnym i starannym. W ten sposób 
zwiększamy swoje szanse na uzyskanie statusu przed 30 
listopada. Jeśli we wniosku pojawią się nawet banalne 
pomyłki i będzie potrzeba ich poprawienia, wymiana 
korespondencji z sądem i wszelkie wymagane procedurą 
czynności mogą spowodować, że nie zdążymy na czas. 

Trudno ustalić, kiedy jest ostatni moment na złożenie 
wniosku do sądu rejestrowego. Niektóre przeciążone sądy 
potrzebują wielu miesięcy na analizę najprostszych 
wniosków, w innych miesiąc w zupełności wystarcza. 
Wydaje się, że składając wniosek teraz - na przełomie 
września i października - możemy mieć nadzieję, że status 
zarejestrujemy w terminie. Później to już raczej loteria. 

Więcej informacji na stronie: 

https://publicystyka.ngo.pl/chcesz-zbierac-1-w-2020-r-
zarejestruj-status-pozytku-do-30-listopada-2019 
 

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; 

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.)  

https://publicystyka.ngo.pl/chcesz-zbierac-1-w-2020-r-zarejestruj-status-pozytku-do-30-listopada-2019
https://publicystyka.ngo.pl/chcesz-zbierac-1-w-2020-r-zarejestruj-status-pozytku-do-30-listopada-2019
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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, 

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 
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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 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 

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