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1. Trwa nabór do Programów Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
ogłosił nabór do Programów Ministra w obszarze kultury 
i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. Wnioski można 
składać do 30 listopada. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu 
terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, 
szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty gospodarcze. Większość ułatwień dla 
wnioskodawców i beneficjentów związanych z realizacją 
zadań w okresie pandemii zostało utrzymane także w 
ramach ogłoszonego naboru. 
W naborze na 2021 rok utrzymano ułatwienia dla 
wnioskodawców i beneficjentów związane z realizacją 
zadań w okresie pandemii: 
 

• ograniczenie wymagań odnośnie wkładu 
własnego wnioskodawców, 

• utrzymanie większej elastyczności w określaniu 
kosztów kwalifikowanych, 

• rozszerzenie części programów o możliwość 
realizacji działań i samodzielnych zadań on-line, 

• możliwość wprowadzenia przez Ministra 
uproszczonych procedur dotyczących realizacji 
zadań jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie to 
uzasadniać. 
 

Ponadto zakres realizowany dotychczas w programie 
Teatr i taniec począwszy od roku 2021 będzie realizowany 
w ramach dwóch osobnych programów tzn. -  programu 
Teatr i programu Taniec. 
 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021 
 

2. EOG: trwa drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz 
Zatrudnienia Młodzieży. 

 
Fundusze norweskie i EOG uruchomiły drugi nabór w 
ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund 
for Youth Employment) pod nazwą "Uwalnianie 
potencjału młodzieży" (Unlocking Youth Potential). 
Celem naboru jest wsparcie zatrudnienia oraz dostępu 
do edukacji i szkoleń młodych osób w Europie. 
 
W drugim naborze wyznaczono trzy główne obszary 
wsparcia:  
 

1. Innowacje i eksploracja: projekty, które 
koncentrują się na nowych, eksperymentalnych 
rozwiązaniach w celu zwalczania bezrobocia 
wśród grup docelowych i zwiększania liczby 
trwałych miejsc pracy dla młodych ludzi.  

2.  Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, 
które koncentrują się na przekazywaniu know-
how i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w krajach 
europejskich w celu tworzenia lepszej jakości 
miejsc pracy i niższych wskaźników bezrobocia 
wśród młodzieży w grupach docelowych. 

3. Analiza i badania: ponadnarodowe sieci 
badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami, 
praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i 
przeprowadzania badań wpływu inicjatyw 
mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także 
wspólne wnioski współpracujących instytucji 
badawczych planujących zwiększenie swoich 

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021
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możliwości poprzez wspieranie doktorantów w 
zakresie badań wpływu. Międzynarodowe analizy 
i oceny interwencji skierowanych do starszych 
(25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, 
długotrwale bezrobotnych i grup 
defaworyzowanych, a także badania nad 
wpływem pandemii COVID-19 na grupy docelowe 
to szczególne priorytety Funduszu. 
 

Grupy docelowe  
Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na 
celu zapewnienie dostępu do zatrudnienia, edukacji lub 
szkolenia następującym grupom docelowym:  
 

• Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani 
nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat 
mieszkająca w małych miastach, na 
przedmieściach lub na obszarach wiejskich;  

• młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani 
nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat; oraz  

• długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat.  
 
Młodzi NEET, która nie jest zarejestrowana w publicznych 
służbach zatrudnienia, ma niskie kwalifikacje, porzuciła 
naukę i napotyka liczne bariery wejścia na rynek pracy 
(np. ubóstwo, wykluczenie społeczne, dyskryminacja, 
niepełnosprawność i / lub zły stan zdrowia psychicznego) 
mają najwyższy priorytet wśród grup docelowych.  
 
Partnerami projektów mogą być podmioty mające 
siedzibę w jednym z 15 Państw-Beneficjentów Funduszy 
Norweskich lub EOG lub w Irlandii, Włoszech lub 
Hiszpanii. Konsorcjum projektu potrzebuje co najmniej 
jednego partnera-beneficjenta, aby mogło zostać uznane 
za kwalifikowalne. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej 
liczby partnerów-beneficjentów. Za korzystne uważa się 
utworzenie konsorcjów projektowych z większą liczbą 
członków niż minimum. Jednak wielkość partnerstwa musi 
być należycie uzasadniona, aby odzwierciedlić konkretny 
zakres projektu, a także umożliwić zarządzanie. 
 
W projekcie jeden podmiot partnerski ma być wyznaczony 
jako partner wiodący.  
 
Kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być 
podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, 
komercyjne lub niekomercyjne i pozarządowe, 
ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi:  
 

• gminy, organizacje będące częścią gmin, związki 
gmin;  

• regiony, organizacje będące częścią struktur 
regionalnych; stowarzyszenia regionów;  

• jednostki organizacyjne rządu centralnego, 
organizacje częściowo finansowane przez 
jednostki administracji centralnej, 
przedsiębiorstwa państwowe, organizacje 
państwowe;  

• publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i 
badawcze;  

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacje non-profit, przedsiębiorstwa 
społeczne, stowarzyszenia interesów osoby 
prawne, fundacje i fundusze kapitałowe  

• spółki komercyjne  

• spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, 
konsumenckie);  

• organizacje wspierające biznes (inkubatory, centra 
start-upów itp.); oraz  

• partnerzy społeczni (związki zawodowe, 
stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia 
pracodawców, izby handlowo-przemysłowe). 

 
Kwota dostępna w ramach naboru wynosi 11,5 mln euro.  
 
Wniosek należy złożyć w języku angielskim drogą 
elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora 
funduszu (EGREG) do dnia 05.01.2021 (godz. 12:00 czasu 
brukselskiego). Żadna modyfikacja wniosku nie jest 
dozwolona po upływie terminu składania wniosków. 
 
System EGREG jest dostępny pod adresem 
https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment
/  
 
Rejestracja partnerów w EGREG jest możliwa tylko do 
czterech tygodni przed terminem złożenia pełnego 
propozycji, tj. do 11 grudnia 2020 r. 
 
Więcej znajduje się na stronie:  
https://fundusze.ngo.pl/329165-eog-drugi-nabor-w-
ramach-funduszu-na-rzecz-zatrudnienia-mlodziezy.html 
 

3. Konkurs grantowy TO(działa)MY! 

 
Od 2 listopada br. można składać wnioski o grant 

Fundacji Santander Bank Polska na realizację wybranego 

projektu społecznego w jednym z trzech obszarów 

tematycznych: ekologii i ochrony środowiska, zdrowia i 

sportu, edukacji i kultury. 

 

https://fundusze.ngo.pl/329165-eog-drugi-nabor-w-ramach-funduszu-na-rzecz-zatrudnienia-mlodziezy.html
https://fundusze.ngo.pl/329165-eog-drugi-nabor-w-ramach-funduszu-na-rzecz-zatrudnienia-mlodziezy.html
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Wnioskować można w aplikacji konkursowej do 15 

stycznia 2021 r.  

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 lutego 2021 r. 

Konkurs grantowy jest dodatkowym elementem projektu 

TO(działa)MY!, realizowanym przez fundację wraz z 

UNICEF Polska. 

 

O grant mogą ubiegać się wyłącznie szkoły zarejestrowane 

do projektu edukacyjnego TO(działa)MY! 

 
Więcej informacji na stronie: 

https://fundacja.santander.pl/2020/11/02/rusza-
konkurs-grantowy-todzialamy/ 
 

4. Organizacje pozarządowe w czasie pandemii. Na jakie 
wsparcie mogą liczyć? 

 
Długie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla 

wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. 

Wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem 

płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń. 

 

Czym są podmioty ekonomii społecznej? Mówiąc 

najprościej to podmioty, w których działalności nie chodzi 

o zysk sam w sobie, a o drugiego człowieka. Działają na 

rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację 

osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. To m.in. 

organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i 

socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady 

aktywności zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej. 

 

Wsparcie w czasie pandemii 

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie w 

ramach instrumentów tarczy antykryzysowej. Dzięki temu 

chronione są tak ważne i cenne miejsca pracy, które 

stanowią nierzadko ratunek i szansę na wyjście na prostą 

dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

W przypadku spadku przychodów z działalności 

statutowej o co najmniej 30 proc. organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie do 

wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy. 

 

Podobne wsparcie jest dostępne także dla osób 

zatrudnionych w podmiotach kościelnych. 

 

Do tej pory w ramach tych instrumentów wsparto blisko 

22,5 tys. miejsc pracy w tych podmiotach. Łączna kwota 

wsparcia to blisko 99,5 mln zł. 

 

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę 

Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie 

pracy. 

 

Podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą 

działalność gospodarczą, mogą także skorzystać z 

podobnego wsparcia przewidzianego dla przedsiębiorców. 

 

PES-y prowadzące działalność gospodarczą – na jakie 

wsparcie mogą liczyć? 

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność 

gospodarczą mogą również liczyć na wsparcie w postaci 

dofinansowania do kosztów wynagrodzeń ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Dotyczy to sytuacji wprowadzenia przez pracodawcę 

przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu 

pracy. Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty 

ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów 

gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym). 

 

W ramach wsparcia z FGŚP wnioski można składać w 

postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub 

w postaci papierowej do wojewódzkiego urzędu pracy. 

 

Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych 

podmiotów ekonomii społecznej, które zamierzają 

skorzystać ze świadczeń na dofinansowanie z FGŚP 

wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem 

ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy 

(Praca.gov.pl). 

 

https://fundacja.santander.pl/2020/11/02/rusza-konkurs-grantowy-todzialamy/
https://fundacja.santander.pl/2020/11/02/rusza-konkurs-grantowy-todzialamy/
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Pożyczki dla trzeciego sektora 

Od czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą skorzystać z 

umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. 

Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla 

mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów 

ekonomii społecznej prowadzących działalność 

gospodarczą. 

 

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji 

pozarządowych to odpowiedź na postulaty zgłaszane 

przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, 

szczególnie te o mniejszych zasobach finansowych, mogą 

teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka 

może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych 

zarówno z działalnością statutową, jak i gospodarczą. 

 

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 

10,7 tys. wniosków organizacji pozarządowych na łączną 

kwotę prawie 34 mln zł. 

 

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym 

urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę 

organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl. 

 

Co jeszcze? 

Firmy z sektora ekonomii społecznej mogą liczyć na 

wsparcie udzielane przez inne instytucje. I tak podmioty  

prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną 

działalność statutową (mikro, mali lub średni 

przedsiębiorcy) mogą wnioskować o elastyczne pożyczki w 

ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości 

Społecznej. Preferencyjne pożyczki Banku Gospodarstwa 

Krajowego pomagają w zachowaniu płynności finansowej 

i mogą być przeznaczone na bieżące cele gospodarcze (np. 

regulowanie bieżących zobowiązań, w tym publiczno-

prawnych, kosztów zatrudnienia personelu, kosztów 

administracyjnych, kosztów zakupu drobnego 

wyposażenia). Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 25 

proc. wartości rocznego obrotu, jednak nie więcej niż 100 

tys. zł. 

 

Pożyczki są udzielane przez Pośredników Finansowych 

wyłonionych przez BGK na terenie całego kraju. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć na stronie Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

Co ważne, Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek na 

start oraz pożyczek na rozwój w ramach Krajowego 

Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą zastosować 

teraz w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek 

licznych udogodnień (np. wakacje kredytowe, obniżenie 

oprocentowania, wydłużenia okresu spłaty pożyczek). 

Podmioty ekonomii społecznej mogą także korzystać z 

wszechstronnych usług oferowanych przez ośrodki 

wsparcia ekonomii społecznej. Można tam uzyskać 

informacje o różnych formach wsparcia w ramach tarczy 

antykryzysowej, ale również uzyskać pomoc w 

przygotowaniu wniosku, czy też skorzystać z mechanizm 

zakupowego, ułatwiającego sprzedaż towarów i usług. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-
pozarzadowe-w-czasie-pandemii-na-jakie-wsparcie-
moga-liczyc 
 

5. 9 Forum Inicjowania Rozwoju, 24.11(online).  

 

 
 
NOWA FORMUŁA 
Przenosimy naszą przestrzeń inspiracji i współpracy do 
świata online. W związku z tym, staraliśmy się 
zaprojektować ją tak, aby Forum było ważnym 
momentem w kalendarzu i harmonogramie dnia każdego 
z uczestników, ale jednocześnie aby jego agenda nie 
skupiła nas przy komputerach na zbyt długi czas. Każdy z 
nas mierzy się obecnie z wyzwaniem “chodź na Zooma”. 
Chcemy uszanować możliwości i potrzeby wszystkich 
uczestników. 
 
GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE INICJATYWY - CELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
Jednocześnie, unikatowość tegorocznego spotkania 
wynika ze specyfiki dyskusji, w której mieszać się będą, 
nie bez kozery, wyzwania globalne wyrażone w 

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-pozarzadowe-w-czasie-pandemii-na-jakie-wsparcie-moga-liczyc
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-pozarzadowe-w-czasie-pandemii-na-jakie-wsparcie-moga-liczyc
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-pozarzadowe-w-czasie-pandemii-na-jakie-wsparcie-moga-liczyc
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nawiązaniach do Agendy 2030 dla biznesu i 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ale jednocześnie powiązane z 
nimi ściśle wyzwania lokalne, w tym w szczególności te 
dotykające ostatnich miesięcy i dni.   
 
PARTNERSTWO  
Forum ma dać nam wszystkich - nowe kontakty do 
wspólnych inicjatyw, inspiracje, a przede wszystkim ma 
pozwolić odpowiedzieć na pytanie JAK? BYĆ i działać 
RAZEM. Celem, jaki przede wszystkim realizuje Forum 
Inicjowania Rozwoju jest Cel 17 Partnerstwa na rzecz 
celów. Współpraca międzysektorowa może pozwolić 
znajdować odpowiedzi na wiele trudnych pytań. 
 
AGENDA:  
8:45-9:15 REJESTRACJA  i  możliwość odwiedzania 
przestrzeni targowej  
 
9:15-9:30 OTWARCIE FORUM - Monika Hinc, Prezeska UP 
Foundation 
 
WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE 
9:30-10:00 Wyzwania zrównoważonego rozwoju  - 
NATURA.CZŁOWIEK.ORGANIZACJA  
Kamil Wyszkowski, Prezes UN Global Compact Network 
Poland 
 
10:00 -10:15 Kampania 17 Celów - inicjatywy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, które podpowiadają 
odpowiedzi na pytania JAK?  
Marta Krawcewicz, Koordynatorka Kampanii 17 Celów, 
CSR Consulting 
  
10:15-10:25 Przerwa 
 
SESJA INSPIRACJI   
10:25-10:55 JAK? Być i działać RAZEM. - perspektywa dr 
hab. Adam Bodnar - RPO VII Kadencji 
 
11:00-11:30. JAK? Być i działać RAZEM. -  perspektywa 
Piotra Voelkela, założyciela Grupy Kapitałowej VOX i 
SWPS, w rozmowie z Ewą Sowińską 
 
11:30-11:45 Przerwa  
 
SESJE NETWORKINGU I DOBRYCH PRAKTYK 
11:45-12:45 Spotkania w pokojach tematycznych 
 
12:45-13:15 PODSUMOWANIE SESJI NETWORKINGU I 
DOBRYCH PRAKTYK 
 

13:15-14:00 TARGI ONLINE - oferta Partnerów Forum oraz 
pomorskich podmiotów ekonomii społecznej.  Ofertę 
targową przedstawimy około 20.11.2020. 
 
REJESTRACJA NA WYDARZENIE 
https://9forum.konfeo.com/pl/groups 
 
LINK DO SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU: 
https://issuu.com/upfoundation/docs/9_fir_program_wy
darzenia 
 
Czekamy na Wasze zgłoszenia do 21 listopada 2020  
(zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia 
rejestracji w sytuacji wykorzystania wszystkich miejsc). 
Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań, 
zapraszamy do kontaktu pod adresem 
kontakt@upfoundation.pl 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://www.forumrozwoju.org.pl/forum-inicjowania-
rozwoju 
 

6. Fundusz Praw Kobiet. 

 

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi 

podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa 

i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich 

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji 

przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, Fundacja im. 

Stefana Batorego uruchamia Fundusz Praw Kobiet, 

oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i 

inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony 

praw kobiet i udzielającym im pomocy. 

Środki z Funduszu przeznaczone są na: 

• pomoc doraźną: 
prowadzenie obserwacji protestów pod kątem 
możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli 
praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i 
wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze 
i organy porządkowe przepisów prawa; 
organizację i udzielanie pomocy prawnej i 
medycznej osobom zatrzymywanym i 
poszkodowanym podczas protestów, świadczenie 
pomocy prawnej w sprawach sądowych 
 

• wsparcie i doradztwo: 
prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy 
prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet 

https://9forum.konfeo.com/pl/groups
https://issuu.com/upfoundation/docs/9_fir_program_wydarzenia
https://issuu.com/upfoundation/docs/9_fir_program_wydarzenia
https://www.forumrozwoju.org.pl/forum-inicjowania-rozwoju
https://www.forumrozwoju.org.pl/forum-inicjowania-rozwoju


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

doświadczających przemocy fizycznej, 
psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, 
w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla 
kobiet pozbawionych dostępu do badań 
prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji 
 

• działania prawne i rzecznicze: 
podejmowanie inicjatyw mających na celu 
zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 
przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym 
wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 
dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami 
krajowymi i instytucjami międzynarodowymi. 

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia 
prosimy o kontakt 
mailowy: prawakobiet@batory.org.pl lub telefoniczny: 
+48 796 332 145 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.batory.org.pl/programy-
dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/ 
 

7.  Co jest, a co nie jest zbiórką publiczną. 

 

Zbliżający się okres przedświąteczny i przełom roku, to 

czas organizowania wielu zbiórek przez organizacje 

pozarządowe. Przepisy dotyczące zbiórek warto znać 

niezależnie od tego, czy jesteśmy organizatorami, czy też 

osobą, która dorzuca „do puszki”. 

 

Zbiórki publiczne, które zgłasza się na portalu 

zbiorki.gov.pl, dotyczą tylko ofiar w gotówce lub w 

naturze, zbieranych w miejscach publicznych, na cele 

pożytku publicznego lub na cel religijny. Jak stwierdzić, co 

wymaga zgłoszenia, a co nie? 

 

Zbiórką publiczną JEST zbieranie ofiar w gotówce lub w 

naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z 

prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele 

religijne. 

Zbiórką publiczną NIE JEST natomiast taki rodzaj zbierania, 

po którym pozostaje ślad przepływu pieniędzy albo 

ewidencjonowania darów, np. przelewy na konto, 

przekazywanie darów lub pieniędzy za pomocą 

wirtualnych platform, sms-y charytatywne. 

Co jest zbiórką publiczną, którą zgłasza się na portalu 

zbiorki.gov.pl, a co nią nie jest, i nie zgłasza się na portalu 

zbiórek? Pomocna w zrozumieniu i zapamiętaniu może 

okazać się INFOGRAFIKA poniżej. 

 
 

mailto:prawakobiet@batory.org.pl
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/
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Więcej informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/co-jest-a-co-nie-jest-zbiorka-
publiczna-infografika 
 

8. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty 

Wyszehradzkie. 

 
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, 
wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany 
młodzieżowe i współpracę transgraniczną. 
 
Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty 

rozwijające współpracę krajów należących do Grupy 

Wyszehradzkiej i Ukrainy. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy 

zapoznać się z regulaminem lub skontaktować 

bezpośrednio z biurem programu (linki znajdują się na 

dole tego opisu). Eurodesk nie pośredniczy w żaden 

sposób w kontaktach pomiędzy Funduszem a 

potencjalnymi beneficjentami. 

 

Cele 

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z 

Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i 

Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią 

Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: 

innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, 

zrównoważony rozwój. 

 

Obszary wsparcia 

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma 

obszarami tematycznymi programu: 

 

1. Kultura i wspólna tożsamość 

2. Edukacja i budowanie potencjału 

3. Środowisko 

4. Wartości demokratyczne, media 

5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne 

6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza 

7. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka 

8. Rozwój społeczny 

 

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze 

wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą 

obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych 

krajów V4. Jeżeli o grant aplikuje organizacja z Ukrainy, 

partnerami projektu muszą być co najmniej trzy kraje V4. 

 

Dofinansowanie                       

Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 

6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów 

Strategicznych). Grant wypłacany jest w transzach. 

 

Czas trwania 

Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 

miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty 

strategiczne - przez okres od 12 do 36 miesięcy. 

 

Kto może ubiegać się o fundusze: 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać 

organizacje i osoby fizyczne. Preferowane są organizacje 

pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. 

Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, 

uniwersytetów, instytutów badawczych i - ogólnie - 

instytucji publicznych. Instytucje rządowe (w tym takie 

jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie 

mogą być partnerami projektów. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-
fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.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.  
 

https://publicystyka.ngo.pl/co-jest-a-co-nie-jest-zbiorka-publiczna-infografika
https://publicystyka.ngo.pl/co-jest-a-co-nie-jest-zbiorka-publiczna-infografika
https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.html
https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.html
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Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku                     
ul. Krzywoustego 1.  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

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

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

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

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

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

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

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

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

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

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

 
Informacje udzielane są: 

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

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 728 945 959, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  

WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

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

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

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

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

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

2. w zakresie księgowo – podatkowym:  
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
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. 
 
 

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

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

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

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

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

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

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

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

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

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

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

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

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  

wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 

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

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

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

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

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

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z  
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 728 945 959 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 

  

 

 

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

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

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 



 

 

 


