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1. Spotkanie „Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa 
finansowa 2014-2020” 

 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 
Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne 
organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone 
możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020. 
W programie spotkania m.in.:  

 Jak założyć działalność gospodarczą dzięki 
Funduszom Europejskim. 

 Podnieś swoje kwalifikacje i kompetencje – czyli 
możliwości  rozwoju zawodowego dzięki 
szkoleniom i kursom językowym, komputerowym 
i zawodowym. 

 Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 
 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 

dla osób 50+ czyli możliwości skorzystania 
z dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska 
pracy lub z  dofinansowania do wynagrodzenia. 

 Porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ABC 
składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej. 

 Programy profilaktyki zdrowotnej 
współfinansowane z Funduszy Europejskich.  

 Zdrowie na plus – czyli porady dietetyka. 
Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji 
Poradni Promocji Zdrowia  (pomiar ciśnienia 
tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu 
masy ciała).  

 

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w 

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek 

Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala 

konferencyjna nr 3), w godz. 09:00 – 13:00.  

Zgłoszenia: 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 

dnia 27 czerwca wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres: 

slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod 

numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. 

 

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest 

równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników 

spotkania. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 

2014-2020. 

 
Szczegółowe informacje: 
http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-
slupsku-wsparcie-dla-osob-50-perspektywa-finansowa-
2014-2020-  
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2. Nabór w PO IiŚ „Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna” (2.4) 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako 

Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II. Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs 2.4.1/1/2017 na 

działania o charakterze dobrych praktyk, związane z 

ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.  

Kto może składać wnioski? 
 
- parki narodowe, 
- pozarządowe organizacje ekologiczne, 
- jednostki administracji rządowej lub samorządowej, 
- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, 
- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z 
wyłączeniem DGLP), 
- jednostki badawczo-naukowe, 
- uczelnie, 
- urzędy morskie 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i 
siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych 
praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i 
siedlisk przyrodniczych. 

W ramach działania finansowane będą projekty służące 
czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków 
zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do 
parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w 
ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, 
leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie 
położony na wsparcie działań wynikających z 
dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, 
przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody. 

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty 
ograniczone terytorialnie do obszaru jednego 
województwa, mające na celu prowadzenie działań 
ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i 
parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały 
zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w 
ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 

 

Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu: 85%. Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów: 75 000 000,00 zł. 

Szczegółowe informacje: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2041305.html  
 

3. Konkurs MEN „Program wspierania rozwoju uczniów 

wybitnie zdolnych” 

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego pt.: „Program wspierania 

rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty należy 

składać do 27 czerwca 2017 r.  

Szczegółowy opis zadania: 

1) w programie, uczestniczyć będą uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, 
z terenu Polski.  

Termin składania ofert: 27 czerwca 2017 r. 

Szczegółowe informacje:  

https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-

rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-de-

wzp-263-1-4-2017.html  

 

4. Dodatkowy konkurs MSiT „Organizacja zajęć 

sportowych dla uczniów” 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór 

wniosków w konkursie na dofinansowanie organizacji w 

2017 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Oferty 

należy składać do 28 czerwca 2017 r.  

Do rozdysponowania w konkursie pozostają środki 
finansowe w wysokości 500 tys. zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych). 

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego 
naboru wniosków mogą być realizowane w terminie od 1 
sierpnia do 9 grudnia 2017 roku. 

 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2041305.html
https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2017.html
https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2017.html
https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2017.html
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Wnioski na dofinansowanie należy składać do dnia 28 
czerwca 2017 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków 
nastąpi do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Pozostałe 
postanowienia ogłoszonego konkursu podlegają 
zachowaniu w odpowiednim zakresie. 

Więcej informacji: 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-
dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-
sportowych-dla-u.html  

5. Konkurs MSWiA „Prowadzenie działań na rzecz 

upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego 

i jego uwarunkowań” 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił 

konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego: Prowadzenie działań na rzecz 

upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego 

i jego uwarunkowań. Oferty należy składać do 28 

czerwca 2017 r.  

Rodzaj działań 

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na 
temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, 
kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 
wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji 
dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie 
działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 
1. Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3: 
Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa 
dobrostanu psychicznego społeczeństwa 

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
(Dz. U. poz. 1916 z późn. zm.), to jest: podmioty, których 
cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw 
objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego 
określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z 
późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w 
ogłoszeniu o konkursie ofert. 

 

Więcej informacji na stronie:  
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-
ofert/24741,Informacja-o-otwartym-konkursie-ofert-na-
realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-pu.html  
 

6. Do 100 tys. zł na innowacyjne pomysły z pogranicza 

edukacji i rynku pracy 

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób 
młodych wchodzących na rynek pracy, zgłoś się do 
konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro 
innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100 
tys. zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, 
które można wprowadzić na etapie ostatnich lat 
edukacji, jak również na wszelkie nowatorskie 
usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na 
rynku pracy. 

Kto może zgłosić się do konkursu?  

Innowatorem może być zarówno instytucja np. szkoła, 
organizacja pozarządowa jak i osoba prywatna. To jeden z 
nielicznych konkursów, w których nawet osoba prywatna 
np. nauczyciel może samodzielnie aplikować o grant! 
Organizatorzy wyrażają przekonanie, że najbardziej 
wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób 
„pracujących” i bezpośrednio stykających się z młodzieżą 
lub od samych ludzi młodych. Jeśli w trakcie studiów np. 
miałeś pomysł co do tego, jak powinno wyglądać 
kształcenie, czego brakuje na studiach to teraz jest 
odpowiedni moment, aby taki pomysł skierować do 
projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”! 
Organizatorzy są przekonani, że na Lubelszczyźnie są 
ludzie kreatywni i jednocześnie zaangażowani społecznie 
bo takimi cechami musi wyróżniać się innowator. 

Na co może być przeznaczony grant? 

Zgodnie z założeniami programu finansowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju, granty w ramach projektów 
związanych z innowacjami społecznymi mogą finansować 
koszty: dopracowywania pomysłów, przygotowania ich do 
wdrożenia oraz przetestowania ich skuteczności i 
efektywności. Na koniec winna być opracowana finalna 
wersja modelu, narzędzia lub  

rozwiązania umożliwiająca zastosowanie sprawdzonego 
już rozwiązania na szerszą skalę. 
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Katalog wydatków, które mogą być sfinansowane jest 
bardzo szeroki i uzależniony jest od specyfiki pomysłu. 
Grant może finansować np. koszty miejsca testowania, 
korzystania z niezbędnego zaplecza technicznego, 
zaangażowania ekspertów, doradców itp. Grant udzielany 
będzie zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej, 
tj. poprzez pokrywanie np. kosztów zaangażowania 
ekspertów przez Lubelską Fundację Rozwoju jako 
głównego realizatora projektu. 

Więcej informacji na stronie:  
http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-
makro-korzysci/  
 

7. Konkurs MSiT „Wspieranie szkolenia sportowego i 

współzawodnictwa młodzieży” 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia 
sportowego i współzawodnictwa młodzieży.  

Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r. 

Więcej informacji na stronie:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-
dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-
Fizycznej-w-.html  
 

8. Konkurs grantowy „Pozytywnie Otwarci 2017” 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ogłosiła konkurs 
grantowy "Pozytywnie Otwarci 2017". Jest on 
skierowany do organizacji pozarządowych, organów 
samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony 
zdrowia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2017 
r.  
 
Celem konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie 
jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch 
ogólnych Obszarach: 
• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako 
przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na 
AIDS. 
• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania 
zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w 
szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie 
zachowań ryzykownych. 
 
 

W roku 2017 w ramach tych obszarów Kapituła 
przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy 
Konkursu: 
• Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób 
przenoszonych drogą płciową skierowana do osób 
młodych, prowadzona na imprezach masowych i w 
przestrzeni miejskiej. 
• Edukacja i aktywizacja osób, które otrzymały wynik 
pozytywny testu na HIV w celu skrócenia czasu 
upływającego od momentu wykrycia zakażenia do 
rozpoczęcia terapii. 
• Edukacja par planujących posiadanie potomstwa w celu 
zwiększenia liczby testów w kierunku HIV wykonywanych 
przez kobiety w ciąży. 
• Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu HIV/AIDS 
prowadzone przez infolinię lub inne kanały zakładające 
komunikację bezpośrednią. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://pozytywnieotwarci.pl/index2.html  
 

9. Konkurs PFRON – pilotażowy program „Absolwent: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje 
pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z 
organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym 
konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób 
niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe 
lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, 
przewidzianego w ramach pilotażowego programu 
„Absolwent”. Wnioski należy składać do 30 czerwca 2017 
r.  
 
Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach 
konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie 
finansowym PFRON na 2017 rok, środków finansowych na 
realizację programu. 
 
Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest 
art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.). 
 
I. Cel konkursu 
Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. 
 
II. Cele szczegółowe 

1. zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki 
kariery zawodowej dla 2000 osób 

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/
http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-.html
http://pozytywnieotwarci.pl/index2.html
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niepełnosprawnych, będących beneficjentami 
ostatecznymi programu; 

2. wzrost kwalifikacji zawodowych 1600 osób 
niepełnosprawnych, będących beneficjentami 
ostatecznymi programu; 

3. zatrudnienie lub samozatrudnienie 800 osób 
niepełnosprawnych, będących beneficjentami 
ostatecznymi programu; 

w każdym okresie finansowania. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-
pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-
28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-
programu-ABS.html  
 

10. Konkurs MRPiPS „Program wspierający 

rozwiązywanie problemów bezdomności” – edycja 2017 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła 
dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu 
wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i 
zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków 
na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy 
społecznej skierowanej do osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością. Oferty należy składać do 3 
lipca 2017 r.  
 
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach 
następującego celu szczegółowego: Cel nr 3: Zmiana 
standardów placówek świadczących usługi dla osób 
bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla 
osób bezdomnych. 
 
Na realizację projektów w ramach „Programu 
wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 
dodatkową kwotę w wysokości 1 269 306 zł. Minimalna 
kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 
000 zł.  
 
Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 3 lipca 2017 r. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2076931.html 
 
 
 
 
 
 
 

11. II nabór do programu MSiT „Klub” 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na 
realizację w 2017 roku programu "Klub". Wnioski należy 
składać do 14 lipca 2017 r.  
 
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. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-
realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-
nabor.html  
 

12. Ogólnopolski konkurs mikrograntów „Centrum dla 

Rodziny” 

Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny", 
realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest 
skierowany do organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, 
wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. 
Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu 
jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i 
mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. 
 
Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych 
organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla 
dobra wspólnego. Podmioty zainteresowane udziałem w 
konkursie muszą mieć zapis w statucie, iż mogą 
podejmować działania na rzecz rodziny, rodzicielstwa, 
macierzyństwa (również Patron grupy nieformalnej). 
 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-ABS.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-ABS.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-ABS.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-ABS.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2076931.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html
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Realizator będzie mógł złożyć maksymalnie dwie oferty na 
mikrogrant, a minimalny czas realizacji jednego 
mikrograntu, to nie mniej niż 90 dni. Mikrogranty będą 
realizowane w okresie od 20 kwietnia do 31 października 
2017 r. Ubiegający się o wsparcie będą mogli liczyć na 
doradztwo ekspertów tak w trakcie składania Ofert, jak i 
później na etapie ich realizacji oraz podczas rozliczania. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2038288.html  
 
 

13. Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych 

Resort pracy proponuje zmianę najważniejszych 
artykułów ustawy o spółdzielniach socjalnych. To efekt 
przeglądu tej regulacji po upływie 10 lat jej 
funkcjonowania. Nowe przepisy mają uprościć pracę 
spółdzielcom, ułatwić zakładanie tych podmiotów, 
wzmocnić ich wspólnotowy i reintegracyjny charakter. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
socjalnych oraz niektórych innych ustaw powstał w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Przeszedł już fazę konsultacji (zakończyły się w marcu 
2017 r.). Prawdopodobnie (taką nadzieję mają autorzy) 
trafi do Sejmu przed wakacjami. Musi jednak zostać 
jeszcze zakaceptowany przez Radę Ministrów. 

Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
dotyczy niemal 1400 podmiotów – tyle jest w Polsce 
spółdzielni socjalnych (dane z Krajowego Rejestru 
sądowego z końca 2016 r.). Ocenia się, że działa ok. 2/3 
zarejestrowanych podmiotów. To nie pierwsza 
nowelizacja ustawy, ale na pewno jedna z poważniejszych, 
choćby ze względu na ilość i zakres proponowanych zmian 
(uzasadnienie wylicza, że jest ich 28; w wyliczeniu nie 
uwzględniając przy tym zmian o charakterze 
porządkującym i doprecyzowującym). 

Szczegółowe informacje:  

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2072836.html  
 

13. Konkurs grantowy „Inicjatywy obywatelskie 25+” 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła 
konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy 
Europę razem lepszą! Ma on umożliwić polskim i 
niemieckim przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego wypracowanie i realizację polsko-
niemieckich pomysłów na rozwiązanie aktualnych 
problemów. Konkurs skierowany jest do polskich i 

niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 
Wnioski można składać do 31 lipca 2017 r. 
 
Kto?  
Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie 
zamierzają zrealizować projekt dotyczący wyzwań w 
Europie 21 wieku w sferze socjalnej, politycznej, 
ekologicznej i gospodarczej.  
 
Co? 
Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem 
projektów o charakterze stricte kulturalnym czy 
sportowym, których celem jest uwrażliwienie odbiorców 
na ważne tematy, m.in.: zmiany klimatu, uchodźcy, 
migracja (zarobkowa), sprawiedliwość społeczna, 
dyskryminacja, zagrożenia dla demokracji, populizm, 
szansy i zagrożenia cyfryzacji. 
 
Wspólne projekty mogą uzyskać dofinansowanie do 
kwoty 30.000 zł / 6.800 euro. Dofinansowanie może 
stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://fwpn.org.pl/aktualnosci/inicjatywy-obywatelskie-
25--IgGTW1  
 

14. Centrum Integracji Społecznej w Lęborku 

Dzięki wsparciu otrzymanym z Funduszu Grantowego FIR 
oraz  Farm Frites Polska, Centrum Integracji Społecznej w 
Lęborku stworzyło nowe  miejsca pracy dla uczestników 
CIS.  

Od lutego 2017 r. trwały prace remontowe w 
pomieszczeniach udostępnionych przez Urząd Miejski w 
Lęborku. Dzięki temu od połowy czerwca zaczął 
funkcjonować nowy warsztat gastronomiczny. 

15. Spotkanie z Aleksandrą Zemke w Lęborku 

8 czerwca 2017r. w Punkcie Informacyjnym ES w Lęborku 
odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Zemke – 
szefową organizacji Asociacion Smilemundo w 
Barcelonie (Hiszpania, Katalonia), edukatorką, 
absolwentką Rozwiązywania Konfliktów na 
Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego.   

Na spotkaniu obecni byli: Wiceburmistrz Miasta Lęborka 
pan Marian Kurzydło, Doradca Burmistrza pani Alicja 
Zajączkowska, Wicestarosta Powiatu Lęborskiego pani 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2038288.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2072836.html
http://fwpn.org.pl/aktualnosci/inicjatywy-obywatelskie-25--IgGTW1
http://fwpn.org.pl/aktualnosci/inicjatywy-obywatelskie-25--IgGTW1
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Elżbieta Godderis oraz członkowie/kinie Rady Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Lęborskiego. Poruszane na 
spotkaniu zagadnienia dotyczyły m.in. 

- relacje ekonomii społecznej z biznesem (jak wpływa 
rozwój ES na rozwój biznesu) 
- dobre przykłady ES  
- wsparcie ES przez samorząd oraz  uregulowania prawne i 
umocowanie prawne pełnomocników ds. ES w 
samorządach  
- zlecanie zadań klauzury społeczne. 
 

16. Zapraszamy do Punktu Informacyjnego OWES 

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu 

Informacyjnego OWES w Słupsku. 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak: 

1. założyć podmiot ekonomii społecznej lub 
przedsiębiorstwo społeczne, 

2. pozyskać środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorstwa społecznego, 

3. prowadzić działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą (w 
przypadku organizacji pozarządowych) 

4. skutecznie współpracować z innymi podmiotami 
i instytucjami, 

ta oferta jest dla Ciebie! 

Punkt Informacyjny OWES w Słupsku, prowadzony przez 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, czynny jest od 
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do siedziby CIO, przy ul. 
Sienkiewicza 19. 

17. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla 

słupskich NGO! 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zprasza słupskie 

organizacje pozarządowe na bezpłatne poradnictwo w 

zakresie funkcjonowania NGO. 

 

Pracownicy CIO dyżurują w każdy wtorek i czwartek w 

godz. 15.00-18.30 w Słupskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. 

Niedziałkowskiego 6.  

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Słupska. 

 

18. 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. 
 
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.) 

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

webinariów, konferencji. 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są 
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.). 
 
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. 

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

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. 

  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu 

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

strony internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze 

stron internetowych podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 
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