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1. Konkurs znak jakości. 

 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej ma na celu wyróżnienie 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych, które z powodzeniem łączą działalność 

ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz 

samorządów, które w sposób szczególny wspierają 

ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i 

solidarności społecznej. 

Konkurs skierowany jest do: 

 podmiotów ekonomii społecznej, 

 przedsiębiorstw społecznych, 

 jednostek samorządu terytorialnego. 

NAGRODY: 

 za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o 

wartości 10 000 zł (laureaci); 

 za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet 

wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty 

certyfikowane). 

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki 

konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii 

społecznej. 

Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach: 

a) Kategoria I. Debiut roku, 

 

b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca, 

c) Kategoria III. Sukces rynkowy, 
 
d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze 
środków zwrotnych EFS, 
 
e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd. 

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów 

każdego roku odbywa się podczas dużego, 

ogólnopolskiego wydarzenia – Ogólnopolskich 

Spotkaniach Ekonomii Społecznej i Solidarnej w 

Warszawie. 

Przedsięwzięcie stanowi doskonałą okazję dla podmiotów 

ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego 

do promocji swojej działalności. 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej organizowany jest w ramach 

projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla 

podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu 

terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez: 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 

lidera partnerstwa; 

 Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera; 

 Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – 

partnera. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/ 

https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
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2. Nabór do konkursu „Niepodległa 2019”. 

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie 

mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez 

Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na 

temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową 

państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć 

regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych 

dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 

Realizowane w ramach programu zadania powinny 

wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu 

o wartości wpisane w polską tradycję państwową i 

narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie 

godności i praw człowieka. 

Rodzaje kwalifikujących się zadań: 

 Festiwale, koncerty, spektakle 
 Rekonstrukcje historyczne 
 Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i 

historycznych 
 Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na 

interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry 
terenowe, questy, konkursy 

 Wystawy wraz z katalogami 

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i 
samorządowe instytucje kultury. 

Nabór do konkursu „Niepodległa 2019” trwa do 26 marca 
do godziny 15:59. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać 
poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-konkursu-
dotacyjnego-niepodlegla-2019/ 
 

3. PROO 2019: kolejne konkursy! 

 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił kolejne 

konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o 

dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje  

strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki 

obywatelskie. 

22 lutego, punktualnie o godzinie 12:00, rozpoczynamy 
nabór wniosków w ramach Priorytetu 3. Rozwój 
instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i 
mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój 
instytucjonalny think tanków obywatelskich programu 
PROO. Zapraszamy do udziału w konkursach! 

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań 
misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjo-
nalne, a także wspieranie rozwoju porozumień /platform 
współpracy. 

Najważniejsze informacje: 

 termin składania wniosków upływa 26 marca 

2019 r. o godz. 12.00, 

 wnioski należy składać przez System Obsługi 

Dotacji, 

 zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2020 r., 

 dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 

wynoszą od 20 000 zł do 200 000 zł, 

 w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się 

maksymalnie o 300 000 zł, 

 brak wymogu wkładu własnego. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.niw.gov.pl/proo-2019-kolejne-konkursy/ 

 

4.  Edukacja globalna. Regranting dla organizacji 

pozarządowych. 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania 

wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla organizacji 

pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu 

edukacji globalnej. Nabór wniosków będzie trwał w 

dniach 18 lutego – 25 marca 2019 r. 

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w 2 

ścieżkach, w zależności od poziomu doświadczenia 

wnioskodawcy: 

· W ścieżce A – od 20 000 zł do 35 000 zł (słownie: od 

dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy złotych). 

 

https://witkac.pl/#contest/view?id=9339
https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-konkursu-dotacyjnego-niepodlegla-2019/
https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-konkursu-dotacyjnego-niepodlegla-2019/
https://generator.niw.gov.pl/
https://generator.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/proo-2019-kolejne-konkursy/
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· W ścieżce B – do 8 000 zł (słownie: do ośmiu tysięcy 

złotych). 

Łącznie rozdysponowana zostanie ponad 460 tys. zł. 

Projekty będą mogły być realizowane w terminie 1 maja – 

30 listopada 2019 r. 

Więcej szczegółów, w tym regulamin, link do generatora 

wniosków, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - 

na stronie http://fed.org.pl/globalna/oferta/ 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu 

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP w 2018 r. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fed.org.pl/globalna/oferta/ 
 

5.  „Wspólnie dla regionu”- wystartował nowy program 
grantowy Fundacji Lafarge w Polsce. 

11 marca ruszyła pierwsza edycja programu grantowego 

prowadzonego przez WSPÓLNIE – Fundację 

LafargeHolcim. Zgłaszając się do niego można uzyskać 

dofinansowanie od 3 000 do 15 000 zł na realizację 

projektów odpowiadających na lokalne potrzeby. 

Celem programu jest angażowanie społeczności z okolic 

zakładów Lafarge w Polsce do działań na rzecz 

zagospodarowania przestrzeni wspólnej, edukacji i 

promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego i 

bioróżnorodności. Wnioski w programie „Wspólnie dla 

regionu” można składać do 23 kwietnia 2019 roku. 

Wspólne działanie dla dobra społeczności 

Program „Wspólnie dla regionu” powstał by wspierać i 

angażować mieszkańców w lokalne inicjatywy, które 

wpływają na rozwój społeczności oraz promują 

zrównoważone podejście do kształtowania otoczenia. 

Projekty zgłaszane do programu mogą dotyczyć: 

estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania 

przestrzeni, profilaktyki i promocji zdrowia, 

bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia, a także 

ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzania 

wiedzy w tym zakresie. Zwycięskie inicjatywy otrzymają 

grant o wysokości od 3 000 do 15 000 zł. 

– Rozmawiając, podczas sesji dialog społecznego, czy 

realizacji projektów fundacyjnych, z mieszkańcami okolic 

zakładów, widzimy, że nasi sąsiedzi mają mnóstwo  

pomysłów na to, co zrobić, żeby zmienić swoje otoczenie  

na lepsze. Chcemy im w tym pomóc. Liczę, że „Wspólnie 

dla regionu” będzie mobilizować naszych sąsiadów do 

realizacji swoich pomysłów. Mocno stawiamy także na 

wspólne realizowanie projektów – angażowanie w nie 

całych społeczności, lokalnych organizacji, a także 

wolontariuszy Lafarge. Działając razem możemy osiągnąć 

dużo więcej – podkreśla Kinga Walczyńska, Dyrektor 

WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. 

Od pomysłu do realizacji 

Do programu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, 

grupy nieformalne (za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych) oraz szkoły, przedszkola czy instytucje 

kultury. Wnioski można składać do 23 kwietnia 2019 roku 

za pomocą formularza online na stronie 

internetowej: www.fundacjawspolnie.pl, za pomocą 

poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres 

WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. Nadesłane 

zgłoszenia przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną. 

Członkowie komisji programowej w szczególności będą 

oceniać: użyteczność działań i ich rezultatów dla 

mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców i społeczności 

lokalnych w projekt, odległość miejsca realizacji projektu 

od najbliższego zakładu Lafarge w Polsce, możliwość 

kontynuacji działań oraz wiarygodny i rzetelny kosztorys. 

Ogłoszenie projektów, które otrzymały granty nastąpi 20 

maja 2019 roku. 

WSPÓLNIE - Fundacja LafargeHolcim od 2016 roku 

wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa 

zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje mieszkańców do 

podejmowania inicjatyw, mających bezpośredni wpływ na 

poprawę jakości ich życia. Fundacja realizuje długofalowe 

programy skierowane do społeczności lokalnych – udziela 

wsparcia merytorycznego i finansowego oraz 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami 

lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
 

https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-

wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-

lafarge-w-polsce.html 
 

http://fed.org.pl/globalna/oferta/
https://fed.org.pl/globalna/oferta/
http://www.fundacjawspolnie.pl/
https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-lafarge-w-polsce.html
https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-lafarge-w-polsce.html
https://fundusze.ngo.pl/288771-wspolnie-dla-regionu-wystartowal-nowy-program-grantowy-fundacji-lafarge-w-polsce.html
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6.  Jak przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe 

NGO z działalnością gospodarczą w 2019. 

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia 

sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. 

Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i 

formie. W 2019 r. sprawozdania sporządza się i 

podpisuje ELEKTRONICZNIE. Opisujemy krok po kroku, 

jak można to zrobić, tym razem koncentrując się na 

organizacjach pozarządowych z działalnością 

gospodarczą. 

Sprawozdania organizacji – najważniejsze informacje 

Wzór 

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest 

sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o 

rachunkowości. 

Podpisy 

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o 

rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca (czyli 

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy 

członkowie zarządu. 

Terminy 

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok 

kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy 

sprawozdawcze są następujące: 

Sporządzenie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2018 

rok – do 31 marca 2019 r. 

Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2018 

rok – do 30 czerwca 2019 r. 

Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą 

do Krajowego Rejestru Sądowego (który je przekazuje do 

urzędu skarbowego) – w ciągu 15 dni od daty 

zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2018 – do 15 lipca 

2019 r. 

Od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o 

rachunkowości zobowiązują do sporządzania  

 

sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. 

1. Krok pierwszy – sporządź sprawozdanie 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych (najczęściej księgowy, księgowa) robi 

sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 (bilans, 

rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). 

Mówiąc prościej program księgowy generuje plik w 

odpowiednim formacie. Jest to plik w xml. Jeśli w 

programie księgowym nie ma takiej „dodatkowej” 

funkcjonalności wygenerowania pliku sprawozdania w 

strukturze logicznej xml, to można skorzystać z zakupu 

takiej funkcji w portalach podatkowych. 

Ponieważ osoby podpisujące sprawozdanie, nie będą 

prawdopodobnie mogły odczytać pliku w xml (w 

strukturze logicznej) warto też oddzielnie przygotować 

inny plik w łatwym do odczytania, popularnym formacie 

(np. pdf, xls) DO WGLĄDU – tak, żeby osoby podpisujące 

widział co jest w sprawozdaniu. 

Do stworzenia pliku w strukturze logicznej - formacie xml - 

można też wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną 

przez Ministerstwo Finansów. 

2. Krok drugi – załóż profil zaufany (ePUAP) 

Profil zaufany to forma internetowego potwierdzenia 

tożsamości danej osoby fizycznej. Dzięki niemu osoba 

fizyczna może przez internet podpisywać dokumenty 

składane do różnych urzędów publicznych. 

Sprawozdanie finansowe podpisywanie jest przez osobę je 

sporządzającą oraz przez WSZYSTKICH członków zarządu. 

W związku z tym wszystkie te osoby muszą założyć SWÓJ 

osobisty profil zaufany. 

3. Krok trzeci – podpisz sprawozdanie 

Usługa podpisywania sprawozdania finansowego profilem 

zaufanym dostępna jest w Portalu gov.pl. 

Kto pierwszy się podpisuje? Osoba, która zrobiła 

sprawozdanie finansowe. Jak? 

 wejdź na stronę https://www.gov.pl 

 

https://www.gov.pl/
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 w sekcji "obywatel" wybierz (kliknij) > „podpisz 

dokument elektronicznie” 

 kliknij „podpisz dokument” – znajdziesz się na 

stronie z wyborem formy 

logowania https://login.gov.pl/login/login?ssot=2

smriguzqoxkdpqgziox 

 wybierz (kliknij) „profil zaufany” – znajdziesz się 

na stronie do logowania 

 zaloguj się, w wybrany przez siebie sposób (np. 

przez bankowość elektroniczną) 

 po zalogowaniu znajdziesz się na stronie „podpisz 

dokument elektronicznie za pomocą profilu 

zaufanego” 

 
Więcej informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-
zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-
gospodarcza-w-2019-roku-instrukcja 
 

7.  Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór 

w programie Promesa MKiDN. Wnioski można składać w 

terminie do 29 marca 2019 roku. 

Strategicznym celem programu jest zwiększenie 

efektywności wykorzystania funduszy europejskich na 

rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na 

dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które 

ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów 

europejskich. 

Formularze dostępne są na platformie EBOI. 

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w 

Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w 

zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy 

publicznej i/lub pomocy de minimis. Wszystkie informacje 

z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 

do regulaminu programu. 

W ramach programu można ubiegać się o promesę 

ministra na dofinansowanie wkładu własnego, dla zadań: 

1) które ubiegają się o dofinansowania w ramach 

następujących programów europejskich: 

a) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, 

b) Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

c) Programu Kreatywna Europa - w przypadku Programu 

Kreatywna Europa o Promesę MKiDN mogą ubiegać się 

podmioty, które są Liderem, bądź Partnerem w projekcie. 

We wniosku o Promesę (w części opisowej i finansowej) 

należy wykazać te działania projektu, które będzie 

realizował Wnioskujący o Promesę. 

d) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

2) które w całości są zgodne z wymogami programów 

europejskich, o których mowa w ust.1; 

3) w przypadku których nie zawarto jeszcze wiążącej 

umowy na dofinansowanie w ramach jednego z 

programów europejskich, o których mowa w pkt. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

4) których zakres dotyczy: 

a) ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, 

b) budowy nowych obiektów - budowa infrastruktury 

kultury tylko w odniesieniu do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020., rozbudowy, 

przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz 

infrastruktury szkolnictwa artystycznego, 

c) realizacji międzynarodowych przedsięwzięć 

kulturalnych, 

d) rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie 

kultury, 

e) rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu 

wykształcenia społeczeństwa. 

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, 

z zastrzeżeniem ust. 3, następujące podmioty posiadające 

siedzibę, zakład lub oddział na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) państwowe instytucje kultury; 

2) samorządowe instytucje kultury; 

https://login.gov.pl/login/login?ssot=2smriguzqoxkdpqgziox
https://login.gov.pl/login/login?ssot=2smriguzqoxkdpqgziox
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-w-2019-roku-instrukcja
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-w-2019-roku-instrukcja
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-w-2019-roku-instrukcja
https://esp.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2019dokumenty/20190222_REG_Programy_2019_Promesa_MKiDN__PDF.pdf
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3) jednostki samorządu terytorialnego; 

4) organizacje pozarządowe; 

5) kościoły i związki wyznaniowe; 

6) publiczne szkoły artystyczne; 

7) państwowe uczelnie artystyczne. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-
glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-
ministra/programy-mkidn-2019/promesa-ministra-
kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php 
 

8. Europejski Korpus Solidarności – Projekty solidarności. 

 
Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych 

realizowanych na rzecz lokalnych społeczności. Działania 

solidarnościowe inicjują, opracowują i wdrażają wszyscy 

uczestnicy projektu, na każdym etapie jego realizacji. 

Powinny się one skupiać na problemach i wyzwaniach 

lokalnych społeczności. Najbliższy nabór wniosków trwa 

do 30 kwietnia 2019 r. 

Projekty mają charakter lokalny, ale jednocześnie 

powinny wyraźnie reprezentować „europejską wartość 

dodaną”, którą określają priorytety Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

Realizacja projektów solidarnościowych ma wymiar 

edukacji pozaformalnej, młodzież angażująca się w 

codzienne działania zdobywa wiedzę, doświadczenia i 

umiejętności sprzyjające rozwojowi osobistemu, 

społecznemu i obywatelskiemu. 

Kto może realizować projekty? 

Co najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 

lat, z państw członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy muszą 

być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

Jak aplikować? 

Wniosek do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu 

Solidarności składa w imieniu grupy młodzieży publiczna 

lub prywatna organizacja z kraju członkowskiego UE. 

Przed złożeniem wniosku 

Należy się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w  

Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration  

Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia 

procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal 

Identification Code). 

Wsparcie programu: 

– koszty projektu: stawka ryczałtowa 500 euro na miesiąc, 

czyli w zależności od długości trwania projektu - od 1000 

do 12 000 euro; 

– koszty coachingu: zaangażowanie mentora lub trenera, 

którego wsparcie jest potrzebne do realizacji działań 

(maksymalnie 12 dni w ciągu całego projektu; kwota 

ryczałtowa wynagrodzenia w Polsce wynosi 74 euro za 

dzień, bez zakresu godzinowego); 

– koszty nadzwyczajne (udział osób z mniejszymi 

szansami, np. z niepełnosprawnością). 

Etapy realizacji projektów: 

– przygotowanie; 

– realizacja działań; 

– kontynuacja: ocena działań, formalne uznanie efektów 

kształcenia pozaformalnego uczestników, wydawanie 

certyfikatów, jak również działania związane z 

upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu. 

Czas trwania projektów: od 2 do 12 miesięcy. 

Budżet programu wynosi 375 600 000 euro na lata 2018–

2020, z czego 90% przeznaczone jest na projekty 

wolontariackie i solidarnościowe, a 10% na zawodowe. 

Proponowany przez Komisję Europejską budżet na lata 

2021–2027 to 1 260 000 000 euro. 

Terminy składania wniosków przez organizacje w roku 

2019: 

 30 kwietnia 

 1 października 

We wszystkich podanych terminach wnioski składa się 

do godziny 12. 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/284226-europejski-korpus-

solidarnosci-projekty-solidarnosci.html 

 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php
https://fundusze.ngo.pl/284226-europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci.html
https://fundusze.ngo.pl/284226-europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci.html
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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. 
 
 
 
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 
 

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

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

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

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

 
Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

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

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

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
 

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

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

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

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

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

klientów, itp.) 
5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 

 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
 

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

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

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

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 
 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

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

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

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. 
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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 

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