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1. Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej. 

 
W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane  
z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego 
oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, 
które prowadzą działania w obszarach priorytetowych 
Fundacji: ochrony praw człowieka i równego 
traktowania, w tym szczególnie praw kobiet  
i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności  
i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska  
i ochrony praw zwierząt. 
 
Pula środków na dotacje: 1 milion złotych. 
 
Kto może ubiegać się o dotację? 
O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia 
prowadzące działania w obszarach priorytetowych 
Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 
otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a 
które w związku z pandemią: 

• starają się dostosować do nowych warunków i 
odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg 
pomocy, zmienić zakres i formy działania, 

• mają trudności z finansowaniem działań 
statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) 
oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania, 

• są zagrożone utratą płynności z powodu 
niemożności prowadzenia działań projektowych. 

 
Wysokość i okres wykorzystania dotacji 
Oferujemy dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z 
dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne 
do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które 
prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, 

będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia 
ujawniła). 
Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 
grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe 
będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem 
dotacji. 
 
Przeznaczenie dotacji 
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań 
statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania 
środków na działania (w tym utrzymanie działalności 
gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), 
koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, 
czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i 
niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do 
pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia 
lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie 
wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc 
prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym 
itp. 
 
Terminy przyjmowania wniosków 
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 
4 czerwca do 30 listopada 2020. 
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 
30 dni od złożenia wniosku. 
 
Kryteria oceny wniosków 
Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i 
dotychczasowe działania organizacji (w przypadku 
organizacji, które otrzymały dotację w programie 
Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji 
działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania 
organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna 
sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w 
warunkach epidemiologicznych. 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/demokracja-w-dzialaniu/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/wniosek_fundusz_solidarnosciowy/
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Procedura przyznawania dotacji 
Wnioski oceniane są przez komisję funduszu złożoną z 
pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu 
dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie 
rekomendacji komisji. Decyzje te są ostateczne i nie 
przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.batory.org.pl/programy-
dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/ 
 

2. II tura naboru do Inkubatora „Generator 
Dostępności”. 

 
Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosiło II 
turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. 
Poszukujemy rozwiązań służących poprawie dostępności 
produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami 
w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób 
starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy 
osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć 
dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. 
Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne oraz finansowe. 
 
Znowu otwieramy się na Wasze pomysły! 
Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne oraz finansowe. Zależy nam na współpracy 
z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i 
potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Na zgłoszenia 
czekamy do 29 czerwca 2020 r.! 

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę 
formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem 
Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie 
innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany 
problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych 
pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i 
półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia 
wysokość grantu to 35 tys. zł. 

Karty Innowacji 
29 maja 2020 r. ogłaszamy drugi nabór do Inkubatora. 
Zapraszamy do przesyłania Kart Innowacji służących 
zgłoszeniu chęci udziału w naborze do Inkubatora. 
Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i 
podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie. 

Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych; 
Karta Innowacji dla osób prawnych (w tym m.in.: 
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw, 

jednostek samorządu terytorialnego) i osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. 

1. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz? 
Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji 
elektronicznej do 29 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 
pod adres generator@spoldzielnie.org. Jest to jedyny 
dokument wymagany na tym etapie. Przesłanie 
formularza w wyżej wskazanym terminie i na wyżej 
wskazany adres jest niezbędnym warunkiem możliwości 
dalszego udziału w II turze naboru. 

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w 
formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w 
programie Word lub Open Office Writer), bądź też w 
formie pliku PDF, ale bez potrzeby skanowania podpisów 
zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot. 

Dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji będzie 
konieczne do przyjęcia do Inkubatora, ale dopiero po 
pozytywnej ocenie zgłoszenia na wstępnym etapie. 

2. Kto może wziąć udział w naborze? 
Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i 
osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator 
może przesłać w jednej turze maksymalnie cztery 
zgłoszenia. Grupa nieformalna składa się z co najmniej 2 
osób. 

3. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza? 
Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić 
wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do 
oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby 
wszystkie pola zostały uzupełnione. Przy wprowadzaniu 
treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity 
słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę 
przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza 
pomogą zawarte w nim podpowiedzi. Formularz musi 
zostać wypełniony w języku polskim. 
Zgłoszenia powielające już zgłoszone przez 
zgłoszeniodawcę pomysły będą odrzucane na etapie 
weryfikacji formalnej. 
Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji 
będzie analizować następujące kryteria: 
 

• Innowacyjność, oryginalność podejścia do 
problemu/rozwiązania; 

• Znajomość problemu, trafność wniosków w 
odniesieniu do potrzeb grupy docelowej 
rozwiązania; 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/wniosek_fundusz_solidarnosciowy/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/
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• Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora 
rozwiązania; 

• Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania; 

• Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał 
w zakresie realnego rozwiązania opisanych 
problemów, zakładanych rezultatów. 

4. Co się stanie po przesłaniu formularza? 

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem 
spełnienia wymogów formalnych. W razie uchybień 
formalnych można je uzupełnić w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji z 
Inkubatora. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę 
formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. 
Autorzy najlepszych zgłoszeń wytypowanych przez 
Komisję Oceny Innowacji zostaną zaproszeni do dalszej 
pracy w Inkubatorze. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://innowacje.spoldzielnie.org/ 
 

3. Konkurs o stypendium: “Rozszerzona rzeczywistość”. 

 
“Rozszerzona rzeczywistość” – poszukujemy pomysłów 
na nieoczywiste formy działań artystycznych, 
społecznych i naukowych, realizowanych w internecie 
lub poza nim, które pozwolą uczestnikom i odbiorcom 
przekraczać granice wyznaczone przez obostrzenia 
spowodowane pandemią koronawirusa. 
 
Nagłe zamknięcie muzeów, teatrów, kin, odwołanie 
koncertów i spotkań autorskich, postawiło przed 
środowiskiem widzów – uczestników oraz twórców, 
managerów, animatorów, badaczy i edukatorów wiele 
pytań, o to jak działać pomimo narzucanych ograniczeń i 
zmusiło ich do poszukiwania nowych rozwiązań. 
 
Restrykcje mają wpływ nie tylko na odbiór, ale wymuszają 
reorganizację dotychczasowych form aktywności. Mnożą 
się pomysły na cyfrowy skok w przyszłość, przez lata 
leniwie odkładany na później. 
Zainspirowani wysypem aktywności internetowych takich 
jak wirtualne orkiestry, społecznościowe wyzwania - 
#challenge, rezydencje na Instagramie, koncerty w 
streamingach, festiwale online, zdalne debaty i webinaria, 
chcielibyśmy odnaleźć, tworzyć i rozwijać działania, które 
mają potencjał, aby połączyć ludzi chcących opowiadać o 
naszej współczesności, przeszłości i przyszłości a także 
potrafią badać ich zachowania w świecie wirtualnym jak i 

realnym, funkcjonującym według nowych zasad 
wyznaczonych przez np. fizyczny dystans. 
 
Szukamy aktywności, ułatwiających dostęp do kultury, 
pozwalających na obserwację, podejmowanie  
i prezentowanie społecznie ważnych sytuacji, tematów  
i zachowań, a także na bycie i działanie razem w formie, 
na którą wpływ mają ograniczenia związane  
z bezpieczeństwem w dobie epidemii. 
 
Do projektu zapraszamy osoby działające na różnych 
polach aktywności kulturalnej, naukowej i społecznej, 
potrafiące wypowiadać się i dyskutować o otaczającej nas 
rzeczywistości. Takie, które potrafią szukać i znajdywać 
twórcze rozwiązania nieznanych dotąd problemów i nie 
boją się wykorzystywać możliwości jakie dają np. 
Zoom, Skype, Instagram, YouTube czy Facebook, lubią 
bawić się aplikacjami, kodowaniem. Lubią 
eksperymentować na linii relacji międzyludzkich i w 
obszarze form uczestnictwa w kulturze. 
 
Poszukujemy pomysłów! To one, a nie bogate portfolio 
osoby zgłaszającej wniosek, będą poddane ocenie. 
Wyglądamy nowych działań, które pod okiem 
zaproponowanych przez nas mentorów, będą rozwijane i 
prototypowane, a następnie opisane i udostępnione jako 
gotowy scenariusz aktywności. 
 
Rekrutacja: 
Zgłoszenie zawierać powinno wypełniony formularz z 
opisem pomysłu na nieoczywiste działanie 
kulturalne/prezentację/akcję społeczną, która (do 
wyboru): 
 

• odbywa się w przestrzeni nie wirtualnej, zakłada 
udział wielu osób, ale nie narusza ograniczeń 
wynikających z epidemii. (tj dystans społeczny, 
zakaz organizowania zgromadzeń) 

• odbywa się w przestrzeni wirtualnej, wykorzystuje 
potencjał społeczny i cyfrowe narzędzia 

• odbywa się w dwóch przestrzeniach nie 
naruszając ograniczeń wynikających z sytuacji 
pandemii i wirtualnej, wykorzystując cyfrowe 
narzędzia. 

Wypełniony formularz (link) prosimy przesłać na adres 
k.szuba@instytutpileckiego.pl . 
Do 23 czerwca (włącznie). 
 
Oferujemy: 
Autorzy wybranych pomysłów otrzymają trzymiesięczne 
stypendium o łącznej wartości 7 500 zł netto . Będą mieli 

https://innowacje.spoldzielnie.org/


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

trzy miesiące na rozwinięcie i przetestowanie swojego 
pomysłu. 
 
Podczas pracy nad ostatecznym kształtem działania 
finaliści będą mieli do wykorzystania 16 godzin 
wirtualnych konsultacji z zaproszonymi do projektu 
mentorami. Są to specjaliście z zakresu sztuki, działań 
społecznych i nowych 
mediów zaproszeni do projektu przez organizatora. 
 
Autorzy wybranych pomysłów będę mieli również 
obowiązek zorganizować jednorazową konsultację lub 
zaprosić do stałej współpracy przy realizacji pomysłu 
specjalistę spoza listy osób wybranych przez organizatora. 
Koszt konsultacji według wskazanej przez siebie stawki, 
pokrywa organizator. 
 
Po upływie dwóch miesięcy i pozytywnym zaopiniowaniu 
działania przez mentora wybranego do opieki nad 
konkretnym projektem i zewnętrznego specjalistę oraz 
przedstawiciela strony organizatora, pomysły wejdą w 
fazę realizacji - tworzenia prototypu, a następnie, o ile 
zakończą się pozytywnie, zostaną opisane przez 
autorów w formie scenariusza i udostępnione przez 
organizatora na licencji Creative Commons: Uznanie 
Autorstwa (CC BY) w wirtualnej publikacji. 
 
Wybór: 
Zgłoszenia oceniane będą przez jury złożone z zespołu 
organizatorów “Rozszerzonej rzeczywistości” oraz 
mentorów zaproszonych przez organizatorów do 
projektu. 
 
Spośród zgłoszeń wybierzemy 4 pomysły. 
 
O wynikach powiadomimy zwycięzców mailowo dnia 30 
czerwca 2020 r . 
 
Projekt “Rozszerzona rzeczywistość” jest częścią 
programu “Ćwiczenie nowoczesności”, 
(www.exercisingmodernity.com ) realizowanego od 2018 
r. przez berliński oddział Instytutu Pileckiego. Jego celem 
jest interdyscyplinarna refleksja nad współczesną Europą, 
dla której punktem wyjścia jest namysł nad początkami i 
źródłami nowoczesności w Polsce, Niemczech i Izraelu, a 
także jasnymi i ciemnymi stronami dwudziestowiecznych 
projektów modernizacyjnych. 
 
Sytuacja nagłej konieczności społecznego dystansowania 
się, w jakiej znalazła się dziś ogromna część świata kultury, 
skłoniła jego autorki i kuratorki do podjęcia próby 

opowiadania o nowoczesności nie tylko w kontekście 
historycznym, ale także w perspektywie odnoszącej się do 
współczesności, która w nagły i niespotykany dotąd 
sposób utrudniła dostęp do kultury. 
 
Nie chcemy myśleć o zjawisku domowej izolacji jako o 
przykrej konieczności, wolimy traktować je jak szansę na 
wykorzystanie uśpionych potencjałów i docieranie z 
kulturą tam, gdzie do tej pory jej nie było i nie mamy na 
myśli tylko miejsc realnych, ale także te wirtualne. 
 
Pozwólmy więc, aby to fizyczne zamknięcie, stało się dla 
twórców nowym otwarciem! 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/323457-konkurs-o-stypendium-
rozszerzona-rzeczywistosc.html 
 

4. Patroni Roku 2020. 
 
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs 
grantowy „Patroni Roku 2020” na realizacje projektów 
związanych z patronami roku uchwalonymi przez Sejm i 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja 
LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy 
„Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit 
chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu 
historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i 
dziedzin: 
 

• Święty Jan Paweł II, 

• Hetman Stanisław Żółkiewski, 

• Leopold Tyrmand, 

• Roman Ingarden, 

• Jan Kowalewski 

• Ojciec Józef Maria Bocheński, 

• Bitwa Warszawska, 

• Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku, 

• Fizyka. 
 

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w 
ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego 
wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom 
zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów 
oceny merytorycznej. 
 
Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za 
zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez 

https://fundusze.ngo.pl/323457-konkurs-o-stypendium-rozszerzona-rzeczywistosc.html
https://fundusze.ngo.pl/323457-konkurs-o-stypendium-rozszerzona-rzeczywistosc.html
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finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z 
uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej. 
 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną uległy 
modyfikacji założenia dotyczące form konkursowych 
działań – tym razem stawiamy na pomysłowe 
wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. 
 
Dlatego też w konkursie będą rozpatrywane jedynie 
projekty, które otrzymają minimum 50% średniej oceny w 
pierwszym etapie oceny merytorycznej w kryterium: 
 
„Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo 
beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji na 
odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i 
atrakcyjność.” 
 
W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy 
wsparcia): 

• koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest 
wymagany wkład własny. Przewidywana liczba 
przyznanych grantów: 8), 

• koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany 
jest finansowy wkład własny w wysokości 20% 
całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba 
przyznanych grantów: 5) 
 

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie 
organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, 
fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie 
inne działające na rzecz dobra publicznego. 
 
Formy działań, na które można uzyskać Grant: 

• upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub 
innych małych form architektonicznych; 

• konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; 

• wydawnictwa; 

• koncerty; 

• wydarzenia plenerowe; 

• formy współzawodnictwa na odległość; 

• wystawy; 

• audycje radiowe, telewizyjne; 

• promocja w Internecie; 

• aplikacje mobilne; 

• warsztaty; 

• projekty innowacyjne. 
 

W tym roku termin składania wniosków w konkursie 
rozpoczyna się 2 czerwca i trwać będzie do 5 lipca. 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu 

oraz do zgłaszania wniosków przez stronę internetową 
Fundacji. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/322982-patroni-roku-2020.html 
 

5. Drugi nabór projektów na realizację działania 
przygotowawczego Kina jako ośrodki innowacji dla 
społeczności lokalnych.  

 
Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór projektów na 
realizację działania przygotowawczego „Cinemas as 
Innovation Hubs for Local Communities” (Kina jako 
ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych). 
 
Celem programu jest wsparcie innowacyjnych ośrodków 
kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na 
obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co 
za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych 
lokalnej społeczności jest utrudnione. Inicjatywa ma także 
za zadanie wspierać kina, które bardzo silnie odczuły 
kryzys związany z pandemią COVID-19 oraz, co za tym 
idzie, zmianę doświadczeń związanych z kinem. 
 
Lokalne kina jednoczą społeczności, wzmacniają lokalne 
życie kulturalne i odgrywają ważną rolę w integracji 
społecznej. Zapewniają one możliwości edukacji i 
przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki miast w 
perspektywie długoterminowej. Ich wpływ kulturowy, 
społeczny i gospodarczy powinien zostać przywrócony po 
zażegnaniu kryzysu epidemicznego. Sytuacja ta będzie 
jednak wymagała nowych sposobów działania, a tym 
samym nowych modeli biznesowych dla operatorów kin i 
społeczności wokół nich skupionych 
 
Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, 
działanie skupi się na: 

• Testowaniu nowych sposobów doświadczania 
kina w związku z kryzysem epidemicznym oraz 
tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych, 
w szczególności dotyczących współpracy między 
kinami i platformami VOD; 

• Rozwoju widowni i budowaniu społeczności 
poprzez interaktywne doświadczenia (oferując 
szeroki zakres działań kulturalnych i 
edukacyjnych). 
 

Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma 
przyczynić się m.in. do: rozwoju innowacyjnych ośrodków 
kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących 
współpracę między kinami, a także z innymi operatorami 

https://fundusze.ngo.pl/322982-patroni-roku-2020.html
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w sektorach kultury i kreatywnych, w tym platformami 
VOD; rozwoju nowych modeli biznesowych angażujących 
zarówno obecnych widzów, jak i nowych odbiorców 
(zwłaszcza młodych ludzi) poprzez oferowanie wysokiej 
jakości różnorodnych europejskich treści kreatywnych; 
wsparcia innowacyjnych doświadczeń związanych z 
filmem, prowadzących do opracowania nowych modeli 
kulturowych, w szczególności w obszarach o ograniczonej 
infrastrukturze kulturalnej lub miejscach szczególnie 
dotkniętych kryzysem epidemicznym; wsparcia rozwoju 
społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych 
poprzez innowacyjne działania, uwzględniające skutki 
kryzysu epidemicznego i wpływające na odnowienie 
doświadczeń kinowych zarówno w wymiarze 
rzeczywistym, jak i wirtualnym; wzmocnienia współpracy 
transgranicznej między operatorami kin, platformami VOD 
oraz innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na 
obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej lub 
miejscach szczególnie dotkniętych kryzysem 
epidemicznym. 
 
Budżet w ramach tego wezwania wynosi 1,5 mln euro. 
Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 70% 
całkowitych kosztów kwalifikowanych. 
 
Termin aplikowania upływa 7 sierpnia 2020 r. 
 
Uwaga! Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy 
przesłać pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej 
ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji 
Europejskiej oraz w wersji pdf pocztą elektroniczną. 
 
Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, 
wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – 
znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. 
 
Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie 
należy kierować pod adres e-mail: cnect-cinema-
hubs@ec.europa.eu 
 
W ramach pierwszego naboru działania 
przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local 
Communities” dofinansowanych zostało pięć inicjatyw na 
łączną kwotę 2 mln euro. Wsparcie otrzymały inicjatywy 
realizowane przez liderów z Włoch, Francji, Chorwacji, 
Bułgarii oraz Niemiec. 
 
Więcej znajduje się na stronie:  
https://fundusze.ngo.pl/323502-na-realizacje-dzialania-
przygotowawczego-kina-jako-osrodki-innowacji-dla-
spolecznosci-lokalnych.html 

6. Przesunięte terminy sprawozdań i CIT-8. 

 

Maj i czerwiec były miesiącami, w których zazwyczaj 

intensywnie pisaliśmy o sprawozdaniach organizacji 

pozarządowych. To dlatego, że standardowe terminy na 

realizację większości obowiązków sprawozdawczych 

wypadały pod koniec czerwca i należało o nich pamiętać. 

Jak jest w tym roku? Epidemia koronawirusa przesunęła 

terminy. Przypominamy na infografice, jakie są nowe 

terminy sprawozdań finansowych i CIT-8 w 2020 r. 

 
Sprawozdanie finansowe oraz deklaracja CIT-8 (ich 
sporządzenie, podpisanie, zatwierdzeni i wysłanie do 
odpowiednich urzędów) to jedne z najpowszechniejszych i 
najważniejszych obowiązków NGO-sów. Zwykle w połowie 
roku mamy je już za sobą. Jednak w 2020 roku rozlicznie 
2019 roku wygląda inaczej. Standardowe terminy 
przesunięto o 3 miesiące (w przypadku sprawozdań 
finansowych) oraz o 2 lub 4 w przypadku CIT-8. A 
wszystko z powodu epidemii. 
Przesunięcie terminów było oczekiwane i konieczne, 
ponieważ część działań, które są potrzebne do realizacji 
opisywanych obowiązków, była bardzo utrudniona w 
sytuacji izolacji – po wprowadzeniu ograniczeń w 
poruszaniu się i spotykaniu. Przesunięcie wymagało zmian 
ustawowych, a następnie wydania rozporządzeń 
(oddzielnego w sprawie terminów sprawozdawczych i 
oddzielnego dot. CIT-8). 
 
Zobacz na infografice jakie są nowe, przesunięte terminy 
obowiązujące w 2020 r. (do sprawozdań i CIT-8 za 2019 
r.). 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities-2020
https://fundusze.ngo.pl/323502-na-realizacje-dzialania-przygotowawczego-kina-jako-osrodki-innowacji-dla-spolecznosci-lokalnych.html
https://fundusze.ngo.pl/323502-na-realizacje-dzialania-przygotowawczego-kina-jako-osrodki-innowacji-dla-spolecznosci-lokalnych.html
https://fundusze.ngo.pl/323502-na-realizacje-dzialania-przygotowawczego-kina-jako-osrodki-innowacji-dla-spolecznosci-lokalnych.html
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Więcej informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/przesuniete-terminy-
sprawozdan-i-cit-8-infografika 
 

7.  Czas start! KONKURS 2020 uruchomiony! 

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - wsparcie na 

realizację Waszych pomysłów! 

 

https://publicystyka.ngo.pl/przesuniete-terminy-sprawozdan-i-cit-8-infografika
https://publicystyka.ngo.pl/przesuniete-terminy-sprawozdan-i-cit-8-infografika
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Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? 

Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz 

pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób 

zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! 

 

 
 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji 

pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu 

województwa pomorskiego; aktywnych grup 

mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. 

 

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z 

przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także 

organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!). 

 

Termin naboru: od 25 maja do 5 lipca 2020. W ramach 

konkursu można się ubiegać o dofinansowanie (mini-

grant do 500 zł lub grant do 5000 zł) na działania ze sfer 

pożytku publicznego. 

 

UWAGA: W ramach konkursu można złożyć maksymalnie 

jeden wniosek! 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 sierpnia 

do 15 listopada 2020. 

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się 

na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i 

wypełnić formularz on-line. 

 

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji 

elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja 

wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z 

opisem pomysłu! 

 

Masz pytania dotyczące konkursu lub realizacji 

projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora 

wniosków? W czerwcu zorganizowane zostaną spotkania 

informacyjno-szkoleniowe on-line. Niebawem ruszy na nie 

rejestracja – zachęcamy do śledzenia bieżących informacji 

na stronie internetowej Funduszu: 

akumulatorspoleczny.pl i profilu na FB: 

facebook.com/akumulatorspoleczny. 

 

Chcesz skonsultować pomysł lub umówić się na 

doradztwo indywidualne? Zachęcamy do korzystania z 

możliwości konsultacji – nasi animatorzy pomogą 

dopracować Wasze wnioski. 

Powiat lęborski – tel. 798 985 719, e-mail: 

marta.murawska@eduqlebork.pl 

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich  oraz Gminę Miasto Lębork i Powiat 

Lęborski 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://akumulatorspoleczny.pl/czas-start-konkurs-2020-
uruchomiony/ 
 

8. Konkurs MON: Przez sport do wojska. 

 
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia 
w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej 
i sportu pn. Przez sport do wojska. 
 
1. Celem konkursu jest realizacja zadań 

ukierunkowanych m.in. na: 
 

1) podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w 
czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz 
pracowników wojska; 

2) poprawę sprawności fizycznej i umiejętności 
sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas 
mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych 
organizacjach pozarządowych; 

3) podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i 
etycznego w ramach prowadzonych zajęć o 
charakterze sportowo-obronnym; 

4) popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej w 
środowisku wojskowym; 

5) promowanie pozytywnych wartości 
kształtowanych przez sport wśród członków 
proobronnych organizacji pozarządowych; 

6) popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów 
obronnych, zagadnień związanych z obronnością 
kraju. 

 
2. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. 

realizację: 
1) zajęć o charakterze sportowym i sportowo-

obronnym podnoszącym sprawność fizyczną 

http://akumulatorspoleczny.pl/czas-start-konkurs-2020-uruchomiony/
http://akumulatorspoleczny.pl/czas-start-konkurs-2020-uruchomiony/
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żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy 
rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków 
proobronnych organizacji pozarządowych, jak 
również społeczności lokalnej (w tym: kursy 
sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia); 

2) programów i przedsięwzięć promujących 
uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej 
(np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, 
strzelectwo, sporty walki); 

3) obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas 
mundurowych oraz członków proobronnych 
organizacji pozarządowych. 

 
3. Warunki realizacji zadania: 

1) w części III pkt 3 oferty syntetyczny opis zadania 
należy szczegółowo opisać sposób realizacji 
zadania, w tym: 

a) wskazanie potrzeby realizacji zadania i zakresu 
planowanych do realizacji przedsięwzięć, 
określenie celu zadania, 

b) planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca 
realizacji zadania, 

c) przeprowadzenie analizy ryzyka zawiązanego z 
planowanymi działaniami, przedsięwzięciami; 

 
2) obowiązkowy wkład finansowy określony w części 

III.4 załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia - 
Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 
09/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% 
planowanej kwoty dotacji; 

3) obowiązkowy wkład własny niefinansowy 
(osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% 
planowanej kwoty dotacji; 

4) złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym 
wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty 
„Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII 
oferty); 

5) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 
2 - 4, powodować będzie odrzucenie oferty z 
przyczyn formalnych; 

6) suma kosztów administracyjnych związanych z 
realizacją zadania nie może przekroczyć 5% 
planowanej kwoty dotacji; 

7) osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów 
zadania; 

8) pozostałe warunki realizacji zadania zostały 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert 
nr 09/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną 
część ogłoszenia; 

 

4. Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą: 
a) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o 

charakterze edukacyjno-sportowym, 
b) prowadzić działalność statutową w danym 

obszarze. 
 
5. Termin realizacji zadań: od 15.08.2020 r. do 

31.12.2020 r., 
 
6. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie 

spójny z terminem wskazanym w pkt 5 niniejszego 
ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

 
7. Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano 

kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. 
 
8. W 2019 r. na realizację zadań w ww. zakresie 

przeznaczono kwotę w wysokości ok. 1 000.000,00 zł. 
 
9. W 2020 r. zadanie nie było realizowane. 
 
10. Oferty należy składać do dnia: 10.07.2020 r. 
 
11. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 10 

niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych. 

 
12. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.07.2020 r. 
 
13. Oferty należy składać wyłącznie wg wzoru, który 

stanowi załącznik do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór 
oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 

 
Oferty należy przesyłać na adres: 
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT  
NR 09/2020/WD/DEKiD 
 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do 
kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, 
do dnia 10 lipca 2020 r., do godziny 16.15. 
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do 
kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej. 
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Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/322994-konkurs-mon-przez-
sport-do-wojska.html 
 

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, 728 945 959, 
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 

https://fundusze.ngo.pl/322994-konkurs-mon-przez-sport-do-wojska.html
https://fundusze.ngo.pl/322994-konkurs-mon-przez-sport-do-wojska.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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. 
 

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 
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 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.: 728 945 959 

 

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/


 

 

 


