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1. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2019: 

start! 

 

To moment, na który czekało wiele organizacji 

pozarządowych z całej Polski. Rusza PROO, czyli pierwszy 

w historii Polski program, który pozwoli organizacjom 

pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na 

wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 

700 000 zł! Dodatkowo, dla uproszczenia formalności 

wprowadziliśmy innowacyjny system naboru wniosków 

– najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski 

wstępne, a dopiero później wnioski pełne! 

11 lutego 2019 r. w samo południe rozpoczęliśmy nabór 
wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. 
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego 
– edycja 2019. Zapraszamy wszystkie organizacje 
pozarządowe do udziału w konkursie! 

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację  
działań misyjnych  (statutowych) oraz wzmocnienie  
instytucjonalne. 

Najważniejsze informacje: 

 termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 
r. o godz. 12.00, 

 wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji, 

 zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 
r. do 31 grudnia 2021 r., 

 dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł, 

 nie jest wymagany wkład własny. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html 
 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym. 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania Województwa 
Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych 
obejmujących działalność pożytku publicznego w 
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym. 

I. RODZAJ ZADANIA 

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i 
zlecenie organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie realizację następujących 
zadań województwa pomorskiego w roku 2019 w sferze 
zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

1. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych 
(w tym działań służących promocji zdrowego stylu 
życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i 
sportowej, różnorodnych form profilaktyki 
rówieśniczej, działań prowadzonych w świetlicach 
z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-
wychowawczym) oraz działań terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, w gminach nie posiadających 
wystarczających środków na te działania. 

https://generator.niw.gov.pl/login
https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html
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2. Realizacja działań profilaktycznych adresowanych 
do grup ryzyka i młodych ludzi 
eksperymentujących ze środkami 
psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla 
rodziców, opiekunów i wychowawców, 
zwiększających ich kompetencje w obszarze 
profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i 
młodzieży, szkód wynikających z używania 
środków psychoaktywnych przez nie, w gminach 
nie posiadających wystarczających środków na te 
działania. 

3. Realizacja rekomendowanych programów w 
zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i 
młodzieży, opartych na skutecznych strategiach 
oddziaływań (znajdujących się w bazach danych 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji). 

4. Prowadzenie działań interwencyjnych oraz 
realizacja programów pomocy psychologicznej i 
terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin 
osób pijących alkohol szkodliwie lub 
uzależnionych i dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinach alkoholowych. 

5. Inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby 
uzależnione od środków psychoaktywnych w 
utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie 
działalności środowisk abstynenckich. 

6. Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, 
członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia 
i różnych grup zawodowych (nauczycieli, 
pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na 
temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i 
Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz 
udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD. 

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach 
niniejszego konkursu ma formę wspierania 
wraz z dofinansowaniem zadań publicznych 
(wymagany jest finansowy wkład własny lub z 
innych źródeł w wysokości minimum 1%). 

2. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 

 

 uzależnieniom i patologiom społecznym,  
wymienionym w punkcie I, w roku 2019 Zarząd  
Województwa Pomorskiego przeznaczył łącznie 
kwotę 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 
tysięcy złotych). Wysokość środków na zadania 
w tym samym zakresie w roku 2018 wynosiła 
180 000,00 zł). 

3. Maksymalna kwota dotacji, o którą może 
wnioskować Podmiot w ramach jednej oferty, 
wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych). 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się 
przyznanie dotacji Podmiotom, których celem 
działania jest realizacja zadań o charakterze 
ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym, 
wymienionym w punkcie I. 

2. W ramach dotacji dofinansowane będą 
wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio 
związane z realizacją zadań. 

3. Dotacja nie może być wykorzystana na 
zobowiązania powstałe przed datą zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji. 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 
przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje 
przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej 
przez Podmiot. 

5. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od 
oczekiwanej, Podmiot powinien złożyć 
zaktualizowany kosztorys i harmonogram 
oferty, albo odstąpić od podpisania umowy. 

6. Dotacje otrzymają podmioty, których oferty 
zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu 
konkursowym. 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty na realizację zadania publicznego należy 
składać na formularzu, stanowiącym załącznik 
nr 2 do uchwały Zarządu Województwa 
Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego 
konkursu. 

2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego  



 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 
konkursu jest złożenie oferty konkursowej za  
pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w 
formie papierowej, w postaci wydruku oferty 
wypełnionej w przedmiotowym serwisie. 
Oferta w wersji papierowej musi być podpisana 
przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z 
KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi 
status prawny Podmiotu i umocowanie osób go 
reprezentujących. W przypadku wystawienia 
przez osoby, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania 
oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone 
do oferty. 
 UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej 
formie – albo elektronicznej, albo papierowej 
– będzie traktowane jako brak złożenia oferty! 
 

3. Wszystkie kopie składanych dokumentów, 
załączników muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione 
do złożenia oferty. Na ostatniej stronie każdego 
z potwierdzanych dokumentów należy umieścić 
napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, 
datę potwierdzenia zgodności z oryginałem 
oraz podpisy uprawnionych osób wraz z 
imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby 
uprawnione nie dysponują pieczątkami 
imiennymi, strona winna być podpisana 
pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem 
pełnionej funkcji. Pozostałe strony 
potwierdzanych dokumentów powinny być 
parafowane. 
 

4. Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z 
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1300) i stanowi załącznik nr 2 do uchwały 
Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 
ogłoszenia niniejszego konkursu. Prawidłowo 
wypełniona oferta winna być czytelna oraz 
wypełniona we wszystkich punktach, które 
dotyczą oferenta. 
 

5. Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia w  
ofercie harmonogramu i kosztorysu realizacji 
zadania. 

6. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w 
zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 
21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 
lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w 
formie papierowej należy dopisać „Konkurs 
ofert w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym NIE 
OTWIERAĆ”. 
 

7. Ofertę należy złożyć: 

a) elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 28 
lutego 2019 r. do godz. 15.45 

b) w formie papierowej wraz z wymaganymi 
załącznikami - do 1 marca 2019 r. do godz. 
15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub 
wysłać pocztą. W przypadku wysłania 
pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

Oferty złożone tylko w jednej formie – albo 
elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako 
brak złożenia oferty! 

8. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na 
realizację w/w. zadania. Oferta wspólna musi 
wskazywać: 

 jakie działania w ramach realizacji zadania 
publicznego będą wykonywać poszczególne 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 sposób reprezentacji w/w podmiotów, wobec organu 
administracji publicznej, 

 umowę zawartą między organizacjami 
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust.3, określającą m.in. zakres ich świadczeń 
składających się na realizację zadania publicznego, 
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą 
odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o 
których mowa w art. 16 ust. 1. Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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9. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega 
sobie prawo do przesunięcia terminu składania 
ofert. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/286982-przeciwdzialanie-
uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-286982.html 
 

3. Pomorskie. Zwiększ konkurencyjność na rynku pracy. 
Aktywizuj zawodowo osoby młode. Nabór wniosków. 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu 
Województwa Pomorskiego zaprasza do składania 
wniosków na dofinansowanie projektów, które zwiększą 
możliwość zatrudnienia osób młodych (15-29 lat) z 
województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, 
jak i pracujących, w tym także cudzoziemców. 

Na co można otrzymać środki z konkursu? 

Dzięki pozyskanym środkom, z Funduszy Europejskich z 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, będzie 
można zorganizować w projekcie m.in.: 

 indywidualne doradztwo zawodowe, 

 szkolenia, 

 praktyki, 

 staże 

 pomoc przy zakładaniu własnej działalności 
gospodarczej. 

To tylko kilka działań, jakie można zaplanować w swoim 
projekcie, oferując wsparcie młodym osobom. 

Kto może starać się o środki unijne? 

W konkursie mogą brać udział instytucje, podmioty 
będące: 

 agencją zatrudnienia, 

 instytucją szkoleniową, 

 instytucją dialogu społecznego, 

ale także związki zawodowe, organizacje związków 
zawodowych, organizacją pracodawców, organizacją 
bezrobotnych, organizacją pozarządową realizującą 
zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

Ile jest pieniędzy w konkursie na wsparcie zatrudnienia 
osób młodych? 

Pula środków na konkurs to 8 000 000 zł. 

Wnioskować o dofinansowanie można maksymalnie na 
kwotę miliona złotych (1000000,00 PLN). 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/286738-pomorskie-zwieksz-
konkurencyjnosc-na-rynku-pracy-aktywizuj-zawodowo-
osoby-mlode-nabor-wnioskow-286738.html 

 

4.  Lokalni Seniorzy - odważni i z pasją. Rusza 12 edycja 

programu Seniorzy w akcji. 

Magda i Michał z zachodniopomorskiego ożywili lokalne 
zabytki, Paweł i Halina z lubelskiego przywrócili tkacką 
tradycję regionu, Anna i Małgosia z podlaskiego 
stworzyły teatr improwizowany. Wszystko to dzięki 
Seniorom w akcji – konkursowi dotacyjnemu 
skierowanemu do osób 60+. 

11 lutego rusza kolejna edycja programu organizowanego 
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności. Konkurs kierowany jest 
do osób, które mają pomysł na lokalny projekt społeczny. 
Zakłada wsparcie unikalnych przedsięwzięć na rzecz 
społeczności lokalnej, aktywizujących osoby starsze i 
włączające je w dialog z otoczeniem. 
 
Odważni Seniorzy, modelowe projekty 

Organizatorzy liczą na odważne, nietuzinkowe pomysły. 
Współpraca międzypokoleniowa i trwała aktywizacja 
seniorów są kluczowe, ale równie ważne jest, aby 
wypracowane działania stanowiły bazę do realizacji 
podobnych projektów w przyszłości. Wykorzystując 
potencjał absolwentów programu budowana jest sieć 
Animatorów 60+. Dlatego pożądane są osoby, które nie 
tylko chcą zdobywać nowe umiejętności, ale też gotowe 
są dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi. 

Konkurs ma przyjazną formułę inkubatora. Uczestnicy 
otrzymają wsparcie merytoryczne i organizacyjne w 
trakcie warsztatów i wizyt studyjnych, a także pomoc 
trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i 
Socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. 

– Wypracowaliśmy unikalną formułę programu. 
Uczestnicy biorą aktywny udział w całym procesie, od 
pomysłu do realizacji projektu – mówi Maria Adamiec, 
koordynatorka “Seniorów w akcji”. – Szukamy aktywnych  

https://fundusze.ngo.pl/286982-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-286982.html
https://fundusze.ngo.pl/286982-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-286982.html
https://fundusze.ngo.pl/286738-pomorskie-zwieksz-konkurencyjnosc-na-rynku-pracy-aktywizuj-zawodowo-osoby-mlode-nabor-wnioskow-286738.html
https://fundusze.ngo.pl/286738-pomorskie-zwieksz-konkurencyjnosc-na-rynku-pracy-aktywizuj-zawodowo-osoby-mlode-nabor-wnioskow-286738.html
https://fundusze.ngo.pl/286738-pomorskie-zwieksz-konkurencyjnosc-na-rynku-pracy-aktywizuj-zawodowo-osoby-mlode-nabor-wnioskow-286738.html
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osób 60+, które chcą wprowadzać trwałe rozwiązania  
ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym oraz 
współpracę międzypokoleniową. Przełamujemy 
stereotypy związane z wiekiem. Pokazujemy, że i młodzi, i 
starsi mogą tworzyć grupę i wspólnie pracować na rzecz 
zmiany społecznej – dodaje. 

Seniorzy – Animatorzy działań lokalnych 

U podstaw programu leży chęć odwrócenia 
dotychczasowego trendu w myśleniu o starości. Autorzy 
programu chcą dawać seniorom doświadczenie starości 
odważnej, otwartej, radosnej, produktywnej. 

Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy 
oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i 
realizatorzy działań w swoich społecznościach. W 
programie to właśnie osoby starsze pełnią funkcję 
animatorów działań lokalnych, liderów. 

Szczegóły programu 
 dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary 

międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba 
pełnoletnia co najmniej 25 lat młodsza) we 
współpracy z organizacją pozarządową lub 
instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego 
o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). 

 Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 
dotacji. 

 Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości od 8 
000 do 15 000 zł. 

 Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić 
formularz listu intencyjnego, dostępny na 
stronie: www.seniorzywakcji.pl od 11 lutego 2019 
roku. 

 Składanie listów intencyjnych trwa do 18 marca 
2019 roku. 

Do tej pory organizatorzy konkursu wsparli ponad 350 
projektów w całej Polsce. 

Na stronie http://seniorzywakcji.pl/mapa projektow/  
znajduje się mapa dotychczas zrealizowanych projektów. 

Szczegóły informacji na stronie: 

 

https://publicystyka.ngo.pl/lokalni-seniorzy-odwazni-i-z-
pasja-rusza-12-edycja-programu-seniorzy-w-akcji 

5.  Erasmus + Partnerstwa strategiczne – kształcenie 
zawodowe. 
 

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w 
obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, 
utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i 
wprowadzania innowacji. Akcja 2 „Partnerstwa 
strategiczne” w programie Erasmus + stwarza 
instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku 
podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi 
interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w 
tym z przedsiębiorstwami.. 

Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech 
różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim 
opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się 
swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w 
wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń 
zawodowych. 

W 2018 roku projekty Partnerstw Strategicznych w 
sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być 
realizowane w dwóch typach: 

1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – 
nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub 
adaptację innowacyjnych rezultatów 
edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych 
oraz na intensywne upowszechnienie 
powstałych rozwiązań i produktów (zwanych 
rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe 
wymierne rezultaty projektów partnerstw na 
rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści 
szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty 
porównawcze, studia przypadku, materiały 
dydaktyczne, podręczniki, przewodniki 
szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie 
uznawania efektów kształcenia, materiały do 
nauki języków obcych ukierunkowane na języki 
specjalistyczne. 

2. Partnerstwa strategiczne wspierające 
wymianę dobrych praktyk – mające przede 
wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i 
rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu 
umiejętności i możliwości działania na 
poziomie międzynarodowym poprzez 
wymianę, porównywanie różnych pomysłów,  

http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/
http://seniorzywakcji.pl/mapa-projektow/
https://publicystyka.ngo.pl/lokalni-seniorzy-odwazni-i-z-pasja-rusza-12-edycja-programu-seniorzy-w-akcji
https://publicystyka.ngo.pl/lokalni-seniorzy-odwazni-i-z-pasja-rusza-12-edycja-programu-seniorzy-w-akcji
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rozwiązań, praktyk i metod pracy. 

Działania priorytetowe 

Projekty partnerstw powinny realizować działania zgodne 
z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw 
strategicznych lub priorytetami partnerstw strategicznych 
w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Są to: 

 rozwijanie partnerstw instytucjonalnych 
wspierających tworzenie i wdrażanie strategii 
umiędzynarodowienia kształcenia i szkolenia 
zawodowego; 

 rozwijanie partnerstw mających na celu 
promowanie uczenia się w miejscu pracy, we 
wszystkich formach; programy szkoleniowe, 
narzędzia i metody profesjonalizacji osób 
pracujących w edukacji; 

 zapewnienie ciągłego przepływu informacji 
zwrotnych, umożliwiającego prowadzenie 
kształcenia i szkoleń zawodowych w oparciu o 
osiągane rezultaty; 

 doskonalenie kompetencji kluczowych w 
dziedzinie wstępnego i ustawicznego 
kształcenia i szkoleń zawodowych; 

 wprowadzanie systemowych metod i 
możliwości w zakresie wstępnego i 
ustawicznego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i 
mentorów kształcenia i szkoleń zawodowych 
w szkołach i w miejscu pracy. 

Dofinansowywane działania: 

 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 

 budowanie trwałych relacji między instytucjami z 
różnych sektorów oraz między kształceniem 
formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem; 

 opracowywanie i wdrażanie nowych metod i 
materiałów szkoleniowych, włącznie z 
kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem 
otwartych zasobów edukacyjnych; 

 ułatwianie rozpoznawania i uznawania 
umiejętności i kompetencji w odniesieniu do 
krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a 
także opracowywanie elastycznych ścieżek 
kształcenia; 

 
 

 wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i  
przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu  
zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu 
zapewniania jakości w kształceniu zawodowym 
(EQAVET). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: 
 
– placówki edukacyjne każdego typu, 
– uczelnie, 
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i 
szkolnictwa wyższego, 
– przedsiębiorstwa, 
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje, 
– samorządy, 
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe, 
– instytuty badawcze, 
– organizacje młodzieżowe, 
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea, 
– nieformalne grupy młodych ludzi. 

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

Długość trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. Początek 
projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 
grudnia 2018 r. 

Wysokość dofinansowania 

Dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 
150 000 Euro, dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro. 
Maksymalne dofinansowanie to 450 000 Euro w 
przypadku projektów trzyletnich. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/287032-erasmus-partnerstwa-

strategiczne-ksztalcenie-zawodowe.html 
 
6.  Floriany 2019 – Ogólnopolski konkurs na najlepsze 

inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i 

samorządów. 

 

Trwa nabór zgłoszeń do nagród Floriany 2019. Jest to już 

III edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze 

inicjatywy społeczne ochotniczych straży pożarnych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 
Konkurs na ma celu promowanie najlepszych inicjatyw 
społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę 

https://fundusze.ngo.pl/287032-erasmus-partnerstwa-strategiczne-ksztalcenie-zawodowe.html
https://fundusze.ngo.pl/287032-erasmus-partnerstwa-strategiczne-ksztalcenie-zawodowe.html
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bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców, a także 
rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw. 

Konkurs inspiruje, prezentuje oraz nagradza działania OSP 
na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia 
pomocy i eliminowaniu zagrożeń, podnoszenia jakości 
życia mieszkańców, integracji i przeciwdziałania 
wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych 
środowisk. 

Konkurs docenia również społecznie zaangażowanych 
pracodawców, którzy swoją postawą i działalnością 
wspierają strażaków-ochotników. 

W ramach konkursu nagradzane będą projekty w dwóch 
grupach: 

 projekty realizowane przez OSP samodzielnie 

 projekty realizowane przez OSP z partnerami 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019r. 

Więcej informacji na stronie: 
https://rops.pomorskie.eu/-/floriany-2019-
ogolnopolski-konkurs-na-najlepsze-inicjatywy-dla-
spolecznosci-lokalnych-z-udzialem-osp-i-samorzadow 
 

7.  Centrum Integracji Społecznej w Lęborku zaprasza 

osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie pn. 

„CIS - Twoja szansa” współfinansowanego z EFS RPO WP 

2014-2020. 

 

W ramach projektu „CIS – Twoja szansa” udział w 
projekcie mogą wziąć osoby i rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Grupą docelową projektu jest 20 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 
-nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP,  

-będących klientami instytucji integracji społecznej w 

Gminie Łęczyce, Linia i Luzino, w tym osoby 

z niepełnosprawnością. 

Wsparciem z zakresu aktywnej integracji przewiduje się 

objąć także 20 osób z rodzin uczestników projektu. 

 

Projekt jest realizowany od 31 października 2018 roku do 

30 września 2020 roku. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na 
rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej członków 
Centrum Integracji Społecznej poprzez wdrażanie 
kompleksowych programów aktywizacji społeczno- 
 

zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i 
lokalnych społeczności. 
 
Planowane efekty i cele szczegółowe projektu:  
- Aktywizacja zawodowa co najmniej 22% uczestników 

projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez doprowadzenie do trwającego co najmniej 3 
m-ce zatrudnienia; 

- Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i 
społecznej świadczonych przez CIS,  

- Aktywizacja społeczno – zawodowa łącznie 20 osób i 
rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 

-  
Zakres wsparcia w ramach projektu jest zależny od 
potrzeb i predyspozycji uczestników.  
We wniosku o dofinansowanie przewidziano m.in.: 

- stworzenie miejsc aktywizacji społecznej w CIS 
- specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne 
(np. psychologiczne, zawodowe) 
- kursy i warsztaty  
- zajęcia z aktywnej integracji z członkami rodzin 
- działania towarzyszące 

  
Wartość projektu – 300.000,00 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej – 285.000,00 zł 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.eduq.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-
udzialu-w-projekcie-cis-twoja-szansa-
wspolfinansowanym-ze-srodkow-europejskiego-
funduszu-spolecznego-w-ramach-rpo-wp-na-lata-2014-
2020/ 
 

8.  XI edycja programu „Patriotyzm Jutra”. 

 
Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI 

edycji ogólnopolskiego programu grantowego 

„Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji 

pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. 

Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2019 r. 

W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. 

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, 
który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i 
upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz 
wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania 
poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego 
dziedzictwa i kultury. Zależy nam na ukazaniu historii w 
sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. 

https://rops.pomorskie.eu/-/floriany-2019-ogolnopolski-konkurs-na-najlepsze-inicjatywy-dla-spolecznosci-lokalnych-z-udzialem-osp-i-samorzadow
https://rops.pomorskie.eu/-/floriany-2019-ogolnopolski-konkurs-na-najlepsze-inicjatywy-dla-spolecznosci-lokalnych-z-udzialem-osp-i-samorzadow
https://rops.pomorskie.eu/-/floriany-2019-ogolnopolski-konkurs-na-najlepsze-inicjatywy-dla-spolecznosci-lokalnych-z-udzialem-osp-i-samorzadow
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Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, 
biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski 
do zapoznania się z Regulaminem tegorocznej edycji 
programu i zgłaszania swoich projektów. 

W ramach programu przyznane zostaną dotacje w 
wysokości od 5 do 70 tys. zł. 

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod 
adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/ 

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum 
dofinansowało 143 projekty. Wachlarz zagadnień, który 
zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono 
bardzo różnorodnym dziedzinom historii: politycznej, 
gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii 
społecznej, historii życia codziennego. 

Na zgłoszenia czekamy do 8 marca 2019 r. 

Wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za 
pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie 
internetowej Muzeum: www.muzhp.pl i 
http://formularze.patriotyzmjutra.pl/. 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/286838-xi-edycja-programu-

patriotyzm-jutra.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. 

 

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. 
 
 
 

http://muzhp.pl/files/upload/regulamin_xi_pj_2019.pdf
https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w  
 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
 

4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym: 
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja 
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
 
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 

 
Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
 

4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 
 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
 

8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 
 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 
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3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp 
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
 
 
 
 
 

 
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pl 
tel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

 

 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 
 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 
  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 
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