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1. Konkurs UOKiK: „Konsumenckie Centrum E-Porad w 

latach 2020-2021". 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
ogłosił otwarty konkurs ofert: „Konsumenckie Centrum 
E-Porad w latach 2020-2021". 

1. Rodzaj zadania publicznego: udzielanie porad 
konsumenckich pocztą elektroniczną przez 
wykwalifikowanych konsultantów. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na realizację zadania publicznego: po 250 000 zł 
w każdym roku (2020 i 2021). 

3. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji 
mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w 
rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, które spełniają 
wymagania określone w regulaminie konkursu. 

4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: 
zadanie należy zrealizować w terminie od 1 
stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe 
warunki realizacji zadania, opis konkursu, sposób 
przygotowania oferty oraz inne ważne informacje 
zawiera regulamin konkursu zamieszczony w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK. 

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji 
zadania publicznego: oferenci są obowiązani 
wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania 
publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia 
oraz sposób ich monitorowania. 

6. Termin i miejsce składania ofert: ofertę 
przygotowaną według instrukcji zawartej w 
regulaminie należy przesłać na adres: Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. 

Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa z 
dopiskiem na kopercie: „Konkurs Konsumenckie 
Centrum E-Porad w latach 2020-2021. Nie 
otwierać przed 4 grudnia 2019 roku godz. 10.00” 
lub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym 
adresem, która pracuje w dni powszednie w 
godzinach 8.15 – 16.15. Termin składania ofert 
upływa 4 grudnia 2019 r. o godz. 10.00. Decyduje 
data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które 
wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane. 

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 
tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 
określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji 
Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK, 
na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl, 
w zakładce „Konsumenci > dla instytucji 
konsumenckich > rozstrzygnięcia konkursów”. 

8. Zrealizowane przez UOKiK w roku bieżącym i w 
roku poprzednim zadania publiczne tego samego 
rodzaju i koszty z nimi związane: w latach 2018-
19 UOKiK sfinansował zadanie publiczne 
„Konsumenckie Centrum E-porad", na którego 
realizację przeznaczył łącznie 449 680 zł. 

9. Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z 
przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), ustawy z 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze 
zm.) oraz zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 
18 października 2019 r. w sprawie regulaminu 
dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3765 

https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3765
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2. Dotacje na szkolenia z edukacji o prawach człowieka. 

Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne mogą 
aplikować o dotacje na organizację szkoleń z edukacji o 
prawach człowieka (NTCs) w ramach programu “Młodzi 
dla demokracji” Departamentu Młodzieży Rady Europy. 

Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji 
pracowników młodzieżowych, szkolnych edukatorów oraz 
młodych liderów zajmujących się tematyką praw 
człowieka oraz zapoznanie ich z narzędziami programu 
Compass i zapisami Karty Edukacji na rzecz 
Demokratycznego Obywatelstwa i Edukacji Praw 
Człowieka. O dotacje mogą starać się m.in. centra 
młodzieżowe oraz instytucje zajmujące się tematyką praw 
człowieka. 

Organizacje, które pomyślnie przejdą proces aplikacyjny 
mogą od Departamentu Młodzieży otrzymać dotację do 
5,5 tys. euro, pomoc wykwalifikowanego trenera lub 
doradcy edukacyjnego oraz wsparcie instytucjonalne. 
Termin składania wniosków upływa 25 listopada. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/311401-dotacje-na-szkolenia-z-
edukacji-o-prawach-czlowieka.html 
 

3. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 
Dostępność + . 
 
Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w 
formie grantu 50 000 złotych - osobom indywidualnym, 
grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i 
instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), 
które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby 
osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o 
ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak 
największym stopniu samodzielnie funkcjonować w 
codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były 
wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych 
oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład 
dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy 
usług ochrony zdrowia). 
 
Już od 31 października można składać wnioski o GRANT 
do 50 000,00 na innowacje społeczne w temacie 
DOSTĘPNOŚĆ +. 
Wartość grantu: do 50 tys pln 
Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +  

Grupa docelowa do której powinny być skierowane 
innowacje: 

 Osoby z niepełnosprawnościami 

 Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub 
percepcji 
 

Kto może być Grantobiorcą: 

 osoby fizyczne,  

 grupy nieformalne,  

 NGO,  

 stowarzyszenia,  

 fundacje,  

 osoby prowadzące działalność gospodarczą,  

 przedsiębiorcy,  

 instytucje pozarządowe,  

 prywatne i publiczne 
Nabór wniosków do I rundy – trwa od 31 października do 
2 grudnia 2019. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://inkubatorwielkichjutra.pl/. 
 

4.  Bezpłatne szkolenie „Nowy wzór oferty na realizację 
zadania publicznego” w Lęborku. 

 
Centrum Organizacji Pozarządowych przy 

Stowarzyszeniu EDUQ 
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z 

terenu powiatu lęborskiego 
na bezpłatne szkolenie pt.: 

"Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego" 
Szkolenie odbędzie się 25.11.2019 r.  

w godzinach  09:00 -16:00 
w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5  

w Lęborku. 
Program szkolenia pt.: "Nowy wzór oferty na realizację 
zadania publicznego”: 

1. Omówienie formularza oferty – elementy 
obowiązkowe i nieobowiązkowe.  

2. Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich 
mierzenia i komplementarności działań.  

3. Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, 
rodzaje miar, racjonalność kosztów.  

4. Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy  
i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania. 

5. Omówienie kryteriów ocen formalnych  
i merytorycznych. 
 

Szkolenie poprowadzi: Ada Bartczak – Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w Słupsku 

https://fundusze.ngo.pl/311401-dotacje-na-szkolenia-z-edukacji-o-prawach-czlowieka.html
https://fundusze.ngo.pl/311401-dotacje-na-szkolenia-z-edukacji-o-prawach-czlowieka.html
http://inkubatorwielkichjutra.pl/
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Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie  uczestnictwa w 
szkoleniu drogą mailową na adres: 
m.misiuraeduq@gmail.com, bądź telefonicznie pod 
numerem: 694 242 952 do dnia 21.11.2019r.  
 
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy 
Miasta Lębork oraz Powiatu Lęborskiego.  
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://eduq.pl/aktualnosci/bezplatne-szkolenie-pt-
quotnowe-wzory-oferty-na-realizacje-zadania-
publicznegoquot/ 
 

5.  Konkurs MSiT: Program „KLUB”. 
 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na 
realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z 
zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.  
 
Głównymi celami programu są:  

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży;  

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w 
dostępie do usystematyzowanej aktywności 
fizycznej;  

3) wsparcie instytucjonalne działalności 
podstawowych jednostek struktury organizacyjnej 
sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie 
aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;  

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i 
młodzieży;  

5) optymalizacja wykorzystania potencjału 
infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży.  
 

Program skierowany jest do klubów sportowych 
(działających w formie stowarzyszenia), których 
podstawowym celem działalności statutowej jest 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.  
Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. 
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r. 
(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT). 
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż 
do dnia 15 maja 2020 r. 
Uwaga: Wnioski w ramach przedmiotowego naboru 
można składać od 9 listopada 2019 r. 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach 
zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, 
dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.  
Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy 
przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o 
dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do 
dnia 15 marca 2020 r. 
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data 
wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT. 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-
realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html 
 

6. Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój 

ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-
007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, 
klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i 
branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, 
doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów 
ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, 
partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych 
działających na rynku komercyjnym”. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r. 
Miejsce składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie 
realizacji projektu będą przyjmowane od 29.11.2019 r. do 
16.12.2019 r. (do godz. 12.00). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 
Kto może składać wnioski? 
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą się ubiegać: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe 
oraz nadzorowane, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, 

http://eduq.pl/aktualnosci/bezplatne-szkolenie-pt-quotnowe-wzory-oferty-na-realizacje-zadania-publicznegoquot/
http://eduq.pl/aktualnosci/bezplatne-szkolenie-pt-quotnowe-wzory-oferty-na-realizacje-zadania-publicznegoquot/
http://eduq.pl/aktualnosci/bezplatne-szkolenie-pt-quotnowe-wzory-oferty-na-realizacje-zadania-publicznegoquot/
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
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 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 wspieranie podmiotów ekonomii 
społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej 
podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi 
działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności 
gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w 
ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań 
kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie 
warunków zapewniających możliwość nawiązywania 
trwałych, stabilnych więzi gospodarczych. 
 
Finanse 
Alokacja na konkurs wynosi łącznie 7 000 000,00 zł, 

Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty, 
Maksymalna wartość projektu wynosi 2 330 000 PLN. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/310792-konkurs-power-
tworzenie-i-rozwoj-ponadregionalnych-sieci-podmiotow-
ekonomii-spolecznej.html 
 

7.  Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa 

to poważna sprawa”. 

 

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają 

szansę zrealizowania projektów edukacyjno-

ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni 

zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. 

stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować 

swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny 

zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już 

edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i 

organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już 

od 4 listopada br. 

 

Program jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA 

„Zabawa to poważna sprawa”. Poprawa jakości życia 

dzieci i młodzieży zmagających się z różnorodnymi 

problemami oraz jednoczesna dbałość o środowisko 

naturalne to główne cele konkursu. W ubiegłym roku jury 

wybrało 4 zwycięskie instytucje z różnych regionów Polski, 

które otrzymały dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. 

Środki zostały przeznaczone na realizację programów 

edukacji ekologicznej. 

 

Zmiany klimatyczne coraz bardziej wpływają na nasze 

codzienne życie, jednak ich skutki najdotkliwiej odczują 

przyszłe pokolenia. Poprzez konkurs chcemy wspierać 

edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Polsce, 

szczególnie tych w trudnej sytuacji życiowej oraz podnosić 

ich świadomość na temat środowiska – mówi Katarzyna 

Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w 

IKEA Retail i dodaje –Pozytywny wpływ na planetę będzie 

najbardziej efektywny, jeżeli ekodziałania rozpoczniemy 

od wspierania lokalnych inicjatyw. 

 

W jaki sposób laureaci poprzedniej edycji konkursu 

wykorzystali otrzymane granty? 

Stowarzyszenie Origo w Sejnach w woj. podlaskim, które 

prowadzi działalność na obszarze chronionym Natura 

2000, od zawsze ściśle związane jest z naturą. Wsparcie 

IKEA pomogło 50 podopiecznym tej instytucji w wieku 3-

16 lat z Sejn i okolic jeszcze lepiej poznać lokalne 

środowisko. Wdrożono program edukacji, który skupiał się 

na takich kwestiach jak: warstwa ozonowa, ochrona 

drzew czy parków narodowych. Zrealizowano warsztaty 

ekologiczne oraz zakupiono potrzebne produkty dla 

placówki. Podjęto również działania uświadamiające 

mieszkańców w negatywnych skutkach spalania odpadów, 

co stanowi istotny problem w tym regionie. 

 

„Ekologia to coś więcej niż tylko środowisko” – ze 

wsparcia IKEA skorzystało stowarzyszenie Origo i lokalna 

społeczność. 

Komisja konkursowa doceniła również program 

przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z 

Oddziałami Integracyjnymi w Glince w woj. 

dolnośląskim. Stworzenie interaktywnego placu zabaw, 

ciekawe eksperymenty fizyczne, konkursy, lekcje 

terenowe czy remont placówki – wszystkie te inicjatywy 

https://fundusze.ngo.pl/310792-konkurs-power-tworzenie-i-rozwoj-ponadregionalnych-sieci-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
https://fundusze.ngo.pl/310792-konkurs-power-tworzenie-i-rozwoj-ponadregionalnych-sieci-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
https://fundusze.ngo.pl/310792-konkurs-power-tworzenie-i-rozwoj-ponadregionalnych-sieci-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
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zostały zrealizowane, aby m. in. pomóc stymulować 

rozwój dzieci, w tym szczególnie tych z 

niepełnosprawnością ruchową. 

Środki uzyskane w konkursie IKEA umożliwiły Miejskiemu 

Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w woj. 

łódzkim wyremontowanie i wyposażenie kuchni oraz 

montaż materacy ochronnych w sali zabaw. 50 

podopiecznych placówki, dzięki realizacji ekozajęć 

zwiększyło swoją wiedzę na temat recyklingu. Ponadto, 

wycieczki do ogrodu botanicznego czy założenie zielnika 

pozwoliło dzieciom i młodzieży na jeszcze bliższy kontakt z 

naturą. 

Stworzenie magicznego miejsca, w którym dzieci mogą 

poczuć się bezpiecznie, poznawać otoczenie, uczyć się 

oraz integrować z innymi to cel programu Stowarzyszenia 

Pomocy Akson we Wrocławiu, w woj. dolnośląskim. W 

ten sposób wsparcie IKEA pozwoliło organizacji 

zainteresować młodzież tematami ekologicznymi, takimi 

jak zero waste czy oszczędzanie cennych zasobów ziemi - 

wody czy energii. 

 

Ubiegłoroczni laureaci konkursu grantowego wykazali się 

ogromnym zaangażowaniem oraz praktycznymi 

rozwiązaniami, które pozwoliły rozwijać istotne 

umiejętności społeczne czy emocjonalne dzieci. 

Zrealizowane programy, ekologiczne warsztaty, konkursy 

plastyczne czy eksperymenty fizyczne uwrażliwiły dzieci i 

młodzież na przyrodę. Dzięki temu mogą oni kształtować 

dobre nawyki, co w przyszłości pozwoli im jeszcze lepiej 

zatroszczyć się o planetę. Takie pozornie małe działania 

mają duży wpływ na dalsze losy Ziemi – mówi Magdalena 

Betin, koordynatorka kampanii „Zabawa to poważna 

sprawa” w IKEA Retail w Polsce. 

 

Kolejna szansa dla organizacji z całej Polski 

IKEA zaprasza do konkursu grantowego wszystkie 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne 

instytucje w Polsce, które wspierają rozwój dzieci i 

młodzieży. Firma chce w ten sposób przeciwdziałać 

wykluczeniu społecznemu najmłodszych oraz wesprzeć ich 

edukację ekologiczną. Tematem przewodnim tegorocznej 

edycji są zmiany klimatu, a łączna wartość grantów dla 

laureatów to 200 tys. zł. Zgłoszenia w formie 

wypełnionego formularza zawierającego plan programu 

edukacyjno-wychowawczego można przesyłać od 4 

listopada do 16 grudnia br. Jeżeli dana organizacja 

wymaga również remontu placówki, należy dołączyć taki 

projekt do wniosku. Podczas oceniania będzie brana pod 

uwagę zgodność programu z założeniami konkursu, jak też 

różnorodność proponowanych działań. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-
od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa 
 

8.  Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego. 

 
Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba 
ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie 
warunków społecznych umożliwiających wszystkim 
poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne 
wsparcie dla wybranych organizacji społecznych 
zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla 
rozwoju każdego społeczeństwa. 
 
Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące 
prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra 
publicznego w następujących dziedzinach: 

 nauka, oświata i wychowanie 

 ochrona zdrowia 

 kultura i sztuka 

 ochrona środowiska 

 aktywizacja osób niepełnosprawnych 

 pomoc społeczna 

 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 

 promowanie celów społecznych w 
środowisku bankowym. 
 

Kategorie projektów 
Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają 
długofalową współpracę na zasadach partnerstwa 
strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym 
działającym na skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady 
współpracy przy realizacji każdego Projektu 
Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner 
Fundacji powinien posiadać nienaganną reputację oraz 
rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. 
Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią 
współpracę w postaci wsparcia finansowego i 
merytorycznego ze strony Fundacji, jak również 
przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu 
pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w 
ramach projektu. 
 
Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów 
prawnych działających na danym terenie, którymi są 
organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), 

https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa
https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa
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jednostki samorządu terytorialnego lub placówki 
użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego 
typu projektu wymagane jest przypisanie do projektu 
Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje 
procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces 
udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego 
wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w 
formie elektronicznej opublikowanego w systemie 
Fundacji). 
Projekty Indywidualne ze względu na ograniczenia 
budżetowe nie mamy możliwości przyznawania dotacji dla 
tego typu projektów, za wyjątkiem zakwalifikowania 
danego przypadku do Charytatywnej Akcji Biegowej 
(zgłasza przedstawiciel WOLONTARIATU pracowniczego). 
Ważne dla ubiegających się o dotację. 
Ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji, w tym na 
poszczególne elementy projektu, pozostaje do decyzji 
Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej Fundacji. 
Projekt zawsze podlega ocenie w oparciu o informacje 
merytoryczne oraz złożony kosztorys pod kątem 
przydatności dla osiągnięcia oczekiwanych efektów. 
Pozytywną decyzję o udzieleniu dotacji mogą zyskać 
projekty, których cel zgodny jest z działalnością statutową 
Fundacji PKO Banku Polskiego. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/310361-wsparcie-fundacji-pko-
banku-polskiego.html 
 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. 
Krzywoustego 1, pokój 135.  
 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz.  
 

8.00-16.00. Punkt Informacyjny mieści się również            
w Lęborku ul. Krzywoustego 1. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 
 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność  
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu  
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

Informacje udzielane są: 
 

1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 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  

https://fundusze.ngo.pl/310361-wsparcie-fundacji-pko-banku-polskiego.html
https://fundusze.ngo.pl/310361-wsparcie-fundacji-pko-banku-polskiego.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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, 

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. 
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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.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 

  

 

 

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

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

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 

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