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1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

w 2019 roku . 

 

Wójt Gminy Cewice ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w 2019 roku wraz z 

udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu). 

I. Rodzaj zadania: 

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
2. Promocja i organizacja wolontariatu 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania: 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach 
niniejszego konkursu ma formę wspierania 
wraz z dofinansowaniem zadań publicznych. 

2. Wysokość środków publicznych w budżecie 
Gminy Cewice przeznaczonych w 2019 roku na 
realizację wskazanego zakresu zadań wynosi 
 9.000,00 zł, w tym na: 

3. a) Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych – 5.000,00 zł 

4. b) Promocja i organizacja wolontariatu –
 4.000,00 zł 

5. Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu 
Gminy Cewice w wysokości łącznej do 90 % 
całkowitego kosztu w/w zadań. 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie 
Cewice w 2019 roku. Regulamin dostępny jest w Urzędzie 

Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach 
(www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy 
Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl. 

IV. Termin i warunki realizacji zadań: 

1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od 1 lipca 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ofertą. 
3. Adresatami zadania publicznego mogą być 

wyłącznie mieszkańcy gminy Cewice. 
4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane 

wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli 
oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 
ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
W takim przypadku wszystkie podmioty 
odpowiadają solidarnie za realizację zadania. 

5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być 
realizowane przez podmiot nie będący stroną 
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, 
chyba że podmiot, który zawarł umowę na 
realizację zadania publicznego, zleci realizację 
zadania publicznego lub jego części wybranym, w 
sposób zapewniający jawność i uczciwą 
konkurencję, organizacjom pozarządowym lub 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, niebędącymi 
stronami umowy. Informacja o takim zleceniu 
realizacji całości lub części zadania musi być 
wskazana w pkt III 4 oferty – Plan i harmonogram 
działań na rok… 
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6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się 
dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji 
przewidywanych kosztów, tj. jeżeli dany wydatek 
finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z 
realizacji zadania publicznego nie będzie równy 
odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, 
to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie 
nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej 
niż 10%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może 
ulec zwiększeniu. 

7. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany 
jest do stosowania przepisów prawa, w 
szczególności Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016 roku) oraz wydanych na jego 
podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2018 roku poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.). 

8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, 
zobowiązuje się do informowania w wydawanych 
przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, 
materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie internetowej 
Zleceniobiorcy, jak również stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu 
jego realizacji tablicę lub przez ustną informację 
kierowaną do odbiorców, o fakcie 
współfinansowania realizacji zadania przez Gminę 
Cewice. 

9. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie 
umowa na realizację zadania publicznego. 
 

V. Termin składania ofert: 
 

1. Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym 
w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i 
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 
wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku, poz.  
 
 

2057), należy złożyć w wersji elektronicznej  
poprzez elektroniczny system naboru wniosków  
„WITKAC” udostępniony na stronie 
 www.witkac.pl do dnia 4 czerwca 2019 roku, do 
godz. 23.59. 

2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony 
oferty, tj. „Potwierdzenia Złożenia Oferty”, 
podpisaną przez osoby reprezentujące organizację 
zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub 
ewidencji, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i 
adresem oferenta, z adnotacją „Otwarty Konkurs 
Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku”. 
PZO należy do dnia 5 czerwca 2019 roku, do godz. 
15.30 przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do 
urzędu) na adres: Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. 
Witosa 16, 84-312 Cewice lub złożyć osobiście w 
sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach. 

3. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą 
rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za 
pomocą elektronicznego systemu naboru 
wniosków „WITKAC” 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz 
termin dokonania wyboru ofert: 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 24 
czerwca 2019 roku. 

2. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty 
określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na 
realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 
2019 roku, znajdujący się w Urzędzie Gminy w 
Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach 
(www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej 
Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na 
platformie Witkac.pl. 

 

Szczegóły informacji na stronie: 

http://www.cewice.pl/inne-wpisy/otwarty-konkurs-ofert-
na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku/ 
 

2. Partnerstwo dla wolontariatu w ramach Programu 
Korpus Solidarności 
 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w 
otwartym konkursie ofert "Partnerstwo dla  
Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności –   
Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu  

http://www.cewice.pl/inne-wpisy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku/
http://www.cewice.pl/inne-wpisy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku/
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Długoterminowego na lata 2018-2030". Konkurs 

skierowany jest do organizacji pozarządowych w całej 

Polsce. 

Celem konkursu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego 
województwa), którzy będą wspierać realizację Programu 
i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do 
różnych grup odbiorców prowadzących działania 
wolontariackie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, 
organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu. 

W konkursie można uzyskać dotację do 175 380 zł na 
działania trwające od lipca 2019 do grudnia 2020 roku. 

Konkurs składa się z jednego etapu poprzez złożenie 
wniosków pełnych. Wnioski w ramach Konkursu można 
składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, w 
formie elektronicznej (https://generator.niw.gov.pl//)..) 
W złożonych ofertach przede wszystkim będzie oceniane 
doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji 
zadań określonych w Programie oraz propozycje ich 
przygotowania i organizacji. 

Termin nadsyłania wniosków mija 20.05.2019r. o godz. 
14:00. 

Celem programu Korpusu Solidarności jest wsparcie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i 
zachęcających do systematycznego oraz 
długoterminowego angażowania się obywateli w 
wolontariat. 

Program zakłada: 

 pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i 
wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad 
organizowania wolontariatu i włączania się 
obywateli w działania ochotnicze 

 wzrost skuteczności działania koordynatorów 
wolontariatu w organizacjach współpracujących z 
wolontariuszami 

 rozwój różnorodnych form wolontariatu 
oferowanych obywatelom przez organizacje 
pozarządowe i instytucje publiczne 

 zwiększenie liczby wolontariuszy angażujących się 
w działalność wolontariacką. 
 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-
solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu-2/ 
 

3. Carlsberg Polska przedłuża termin składania wniosków 
o granty w ramach programu InicJaTyWy.  
 
Trwa 6. edycja programu grantowego Carlsberg Polska 
pn. InicJaTyWy. W jego ramach przyznawane są granty 
na projekty wpierające społeczności lokalne w 
sąsiedztwie browarów firmy. 

Wnioski o grant można składać jeszcze do 17 maja za 
pomocą formularza na stronie internetowej 
 www.inicjatywy.com.pl. 

Nabór został przedłużony na prośbę organizacji 
pozarządowych. 

Celem programu jest poprawa życia lokalnych 
społeczności, w sąsiedztwie Browarów Okocim w Brzesku, 
Kasztelan w Sierpcu i Bosman w Szczecinie, poprzez m.in. 
rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków 
zachęcających do aktywnego wypoczynku oraz działania 
kulturalne i edukacyjne. 

Tegoroczny konkurs odbywa się w nowej, odświeżonej 
formie. Jego adresatami są organizacje pozarządowe i 
instytucje użyteczności publicznej. Mogą one wnioskować 
o grant w wysokości 10 000 zł. 

Otrzymaliśmy sporo pytań dotyczących programu i 
prośby, by przedłużyć termin ze względu na majówkę, 
dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych 
organizacji, wnioski można jeszcze składać do 17 maja. – 
mówi Jagoda Jastrzębska, Kierownik ds. Rozwoju 
Odpowiedzialnego Biznesu w Carlsberg Polska. – 
Serdecznie zapraszamy do wnioskowania o granty. 
Jesteśmy przekonani, że pomogą one wprowadzić w życie 
wartościowe projekty dla społeczności sąsiadujących z 
naszymi browarami. 

Spośród złożonych wniosków Jury programu, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele gmin, Carlsberg Polska 
oraz Fundacji Nasza Ziemia, wybierze pulę projektów 
spełniających wymagania regulaminowe. Następnie na 
stronie www każdy będzie mógł oddać głos na jeden 
projekt spośród wybranych przez Jury. W ten sposób 
mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z browarami będą 
mieli realny wpływ na to, jak zmieni się ich okolica. 

Szczegóły informacji na stronie: 
http://inicjatywy.com.pl/ 

 

https://generator.niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu-2/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu-2/
http://www.inicjatywy.com.pl/
http://inicjatywy.com.pl/
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4.  III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i 
Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca br. 
w Warszawie! . 
 
Wydarzenie odbędzie się 5 i 6 czerwca w Warszawie. To 
forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się 
wiedzą i pomysłami. To także możliwość konsultacji 
rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę 
koordynatora polityk publicznych w tym obszarze. 
 
Cykliczne wydarzenie, gromadzące ludzi związanych z 
sektorem ekonomii społecznej i solidarne będzie trwało 
dwa dni.   
 
I dzień – 5 czerwca 
Pierwszy dzień poświęcony będzie przede wszystkim 
przedsiębiorstwom społecznym, profesjonalizacji ich 
działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre 
praktyki zostaną nagrodzone Znakami Jakości Ekonomii 
Społecznej 2019. Ponadto nie zabraknie miejsca na 
konstruktywne spory dotyczące kształtu ekonomii 
społecznej i solidarnej. 
 
II dzień – 6 czerwca 
Drugi dzień dedykowany będzie m.in. spotkaniom i 
dyskusjom, dotyczącym m.in. doświadczeń z innych 
krajów, w których sektor ekonomii społecznej jest 
ważnym aktorem w obszarze gospodarki i polityki 
społecznej. 
 
Forum towarzyszyć będą m.in. targi podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych; turnieje 
gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz 
„Ekonomia Społeczna“, spacer śladami historii 
spółdzielczej, punkty informacyjne realizatorów działań 
projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii 
społecznej. 
 
Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System 
partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" 
(Działanie 2.9 PO WER). 
 
Wydarzenie odbędzie się w Centrum Sztuki FORT 
Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w 
Warszawie. 

 
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyv
O9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform 
 
Uwaga: Rejestracja trwa do 22 maja br. 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-
ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-
rejestracja 
 

5.  Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019r. 

 

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. 
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu 
państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości 
(Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 
2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji 
przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności 
statutowej.  

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie 
przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana 
do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona 
kwota 40 mln. zł. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc

-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html 
 

6.  Konkurs POWER: Działanie 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa. 

 
Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę 
Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer 
POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z 
komponentem ponadnarodowym realizowane poza 
Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html
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Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie  
ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. 

Miejsce składania wniosków 

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 

Sposób składania wniosków 

Wniosek składany jest w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 

Na co i kto może składać wnioski? 

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane 
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.: 

 podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację 
i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę 
i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, 
urzędy centralne; 

 administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy 
centralne; 

 jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, 
powiaty; 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego, np. związki gmin, 
związki miast; 

 instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, 
urzędy pracy; 

 instytucje pomocy i integracji społecznej, np. 
regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki 
pomocy społecznej; 

 szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria 
oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;- 
uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; 

 przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, 
średnie przedsiębiorstwa; 

 organizacje pozarządowe, np. fundacje, 
stowarzyszenia; 

 podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie 
socjalne; 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w 
PO WER, np. związki zawodowe, organizacje 
pracodawców; 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej, np. związki 
stowarzyszeń, federacje organizacji 
pozarządowych; jednostki naukowe, w tym 
instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty 
PAN. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest 
wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we 
współpracy z partnerem zagranicznym z kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy 
ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej 
formie nie występuje dotychczas w Polsce. 

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo 
ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty 
projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i 
pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do 
wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego 
partnerstwa ponadnarodowego. 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach 
tematu:Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich 
przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 
poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) 
wynosi 97% wydatków kwalifikowanych. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów 
20 000 000, 00 PLN 

Pytania i odpowiedzi 

https://sowa.efs.gov.pl/
https://sowa.efs.gov.pl/
https://sowa.efs.gov.pl/
https://sowa.efs.gov.pl/
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Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-
mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: tel. 
(22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00. 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-
powr-04-03-00-ip-07-00-002-19 
 

7.  POWER: Działanie 2.9 - Rozwój ekonomii społecznej. 

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-
002/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 
Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

Miejsce składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą 
przyjmowane od 31.05.2019 r. do 15.07.2019 r. (do godz. 
12.00). 
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 

Sposób składania wniosków 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 

Na co i kto może składać wnioski? 
Kto może składać wnioski? 
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w konkursie: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe 
oraz nadzorowane, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, 

 

 podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej, 

 związki rewizyjne właściwe do spraw 
spółdzielczości, 

 samorząd gospodarczy i zawodowy, 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w 
PO WER, 

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu 
na poziomie wyższym, 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

 przedsiębiorcy. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym 
w zakresie standardów usług OWES i w zakresie 
przygotowania konsultantów OWES do wspierania 
Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w przedmiocie 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Projekty mają także na celu stworzenie warunków 
umożliwiających włączenie się w system akredytacji 
również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji 
OWES. 

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania 
zostanie wyłonionych 5 projektów. 

Finanse 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu 
Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów 6 000 000,00 zł. 
 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/292193-powr-dzialanie-2-9-
rozwoj-ekonomii-spolecznej.html 
 
 
 

https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19
https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://fundusze.ngo.pl/292193-powr-dzialanie-2-9-rozwoj-ekonomii-spolecznej.html
https://fundusze.ngo.pl/292193-powr-dzialanie-2-9-rozwoj-ekonomii-spolecznej.html
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8. Ruszyła III edycja Mojej Małej Ojczyzny 

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła III edycję 
konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna!  

Co chcemy osiągnąć: 

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na 
rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku 
lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny 
zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej 
estetykę, funkcjonalność lub modernizację. 

Kto może wziąć udział i kiedy: 

 fundacje; 

 stowarzyszenia; 

 biblioteki publiczne; 

 domy kultury; 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 koła gospodyń wiejskich. 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie: 

1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej 
towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców; 

2. pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez 
upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz 
bohaterów historycznych; 

3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych; 

4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-
wychowawczych; 

5. zakup Sprzętu związanego z prowadzonym 
projektem; 

6. porady specjalistyczne będące spójnym i 
uzasadnionym elementem projektu; 

7. zakup artykułów spożywczych, którego koszt 
nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste 
zakończenie zrealizowanego projektu; 

8. koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł 
brutto; 

9. koszt tablicy informacyjnej. 

Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-

ojczyzna/ 

 

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), 
 
 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
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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 
 

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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 
 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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