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1. Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych 

oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. 

 
Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji 
Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to 
program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla 
Demokracji, który wspiera organizacje i działania 
podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację 
związaną z pandemią COVID-19. 
 
Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy do 
składania wniosków w konkursie grantowym, oferującym 
wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z 
całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z 
pandemii. Budżet konkursu to milion złotych. 
 
Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy 
organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 
31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w 
realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę 
min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych 
zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, tj.: 
 

• wyrównywanie szans edukacyjnych oraz 
podnoszenie jakości oświaty; 

• rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora 
organizacji pozarządowych; 

• przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód. 
 
Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z 
zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje 
doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o 
charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł). 

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty 
administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 
15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie jest 
wymagany. 
 
Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o 
godz. 12. 
 
Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator 
online. Szczegółowe zasady konkursu oraz link do 
formularza wnioskowego są dostępne w Regulaminie 
konkursu. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020/ 
 

2. Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. 
 
Do 5 sierpnia 2020 roku można przystąpić do programu 
„Rehabilitacja 25 plus”. Do składania wniosków 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaprasza podmioty prowadzące 
OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które 
będą udzielać wsparcia osobom z 
niepełnosprawnościami. 

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na 
wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia 
wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w 
życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym 
aktywności zawodowej. Program adresowany jest do 
wszystkich placówek edukacyjnych działających na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, a jego beneficjentami są absolwenci tych 
placówek. Beneficjenci programu – niezatrudnione 

https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020/
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dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które 
nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach 
dziennej aktywności (np. środowiskowych domach 
samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), 
otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia 
obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację 
w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz 
zawodowej. Na podstawie doświadczeń zebranych w 
ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną 
systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia 
kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom 
niepełnosprawnym, o których jest mowa powyżej.  
W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa 
przypadającą na jednego beneficjenta programu 
miesięcznie wynosi 2500 złotych.  
 
Podstawa prawna programu 
Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest 
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 2018 r. poz. 511, z 
późn. zm.). 

Cel programu 
Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących 
wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom 
ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie 
utrzymania samodzielności i niezależności w życiu 
społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich 
aktywności zawodowej. 
 
Zakres pomocy udzielanej w ramach programu 
Przyznane w ramach programu dofinansowanie 
przeznacza się na świadczenie przez adresata programu 
wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne 
usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, 
intelektualnej i społecznej, a także zawodowej Powyższe 
dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez 
Oddziały PFRON ze środków PFRON. 
 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 adresat 
programu zobowiązany jest przeznaczyć w szczególności 
na: 

• działania na rzecz beneficjentów programu 
wymienione w ust. 3; 

• wydatki rzeczowe i osobowe związane ze 
wsparciem udzielanym beneficjentom programu; 

• wydatki związane z bieżącą działalnością OREW, 
ORW, SPdP, bądź innych placówek edukacyjnych, 
w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom 
programu. 

W ramach świadczonego beneficjentom programu 
wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności: 

• usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w 
utrzymaniu higieny osobistej; 

• udział w zajęciach usprawniających, 
terapeutycznych i wspierających ruchowo; 

• udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół 
zainteresowań; 

• pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności 
oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu 
nabytych wcześniej umiejętności; 

• pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz 
bieżących spraw życia codziennego; 

• działania aktywizujące zawodowo w przypadku 
absolwentów SPdP; 

• transport. 

Zakres wsparcia określony w ust. 1 – 3 może zostać 
rozszerzony przez adresata programu o elementy, które 
uzna on za konieczne ze względu na indywidualne 
potrzeby beneficjentów programu i ze względu na zakres 
prowadzonych działań. 

Beneficjent programu będzie mógł korzystać ze wsparcia 
dofinansowanego ze środków programu maksymalnie 
przez trzy lata szkolne, o których mowa w rozdziale XI ust. 
2. 

Adresat programu, który przystąpi do programu 
zobowiązany będzie do współpracy z beneficjentem 
programu oraz jego rodziną w poszukiwaniach placówki, 
która zapewniłaby wsparcie adekwatne do potrzeb 
beneficjenta również po upływie okresu wskazanego w 
ust. 5. 

Zakres usług świadczonych na rzecz beneficjenta oraz ich 
wymiar godzinowy ustala adresat programu, przy czym w 
danym miesiącu każdy beneficjent programu powinien 
mieć zapewnione minimum 100 godzin wsparcia 

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd PFRON do 
podejmowania decyzji w zakresie zmiany minimalnej 
liczby godzin wsparcia, o której mowa w ust. 7 w trakcie 
realizacji programu. 

Adresaci i beneficjenci programu 

1. Adresatami programu są podmioty prowadzące 
OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki 
edukacyjne, które w ramach realizacji programu 
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będą udzielać wsparcia dla beneficjentów 
programu, w zakresie wskazanym w rozdziale V 
programu. 

2. Adresat programu, o którym mowa w ust. 1 
będący samorządem powiatowym, może 
wyznaczyć do realizacji programu właściwą 
jednostkę organizacyjną. 

3. Beneficjentami programu są niezatrudnione 
osoby niepełnosprawne będące absolwentami: 

a) OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, 
bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 
roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną 
(w tym sprzężoną z innymi 
niepełnosprawnościami); 

b) innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 
25 roku życia: 

• niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 
głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z 
późn. zm.) tzn. te, które w trakcie 
realizacji obowiązku nauki posiadały 
orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych wydane 
przez zespoły orzekające działające w 
publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych 
poradniach specjalistycznych, zgodnie z 
przepisami w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych i 
legitymujące się aktualnym orzeczeniem, 
o którym mowa w art. 1 ustawy o 
rehabilitacji; 

• z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym 
sprzężoną z innymi 
niepełnosprawnościami,  

• które nie są objęte rehabilitacją społeczną 
w placówkach dziennej aktywności (np. 
środowiskowych domach samopomocy 
czy warsztatach terapii zajęciowej). 

W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są 
pozostałe warunki wymienione w ust. 3, dopuszcza się 
możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych, 
będących absolwentami OREW, ORW, bądź innych 
placówek edukacyjnych w wieku powyżej 24 roku życia, a 

także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami 
SPdP w wieku powyżej 23 roku życia. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje adresat programu. 

Adresat programu – podmiot prowadzący: 

• OREW bądź ORW, bądź SPdP może przyjąć każdą 
osobę spełniającą warunki uczestnictwa w 
programie – w tym absolwenta innego OREW, 
ORW lub SPdP, a także innej placówki 
edukacyjnej; 

• inną placówkę edukacyjną może przyjąć osobę 
spełniającą warunki uczestnictwa w programie z 
wyłączeniem absolwentów OREW, ORW, a także 
SPdP. 

Warunki uczestnictwa adresata programu w programie 

Obowiązki oraz uprawnienia stron w ramach realizacji 
programu określa umowa o realizację programu pomiędzy 
adresatem programu, a Oddziałem PFRON właściwym 
terytorialnie ze względu na adres OREW, ORW, SPdP, 
innej placówki edukacyjnej. 

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem 
uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest 
nieposiadanie przez adresata programu, albo (o ile 
dotyczy) przez jednostkę organizacyjną samorządu 
powiatowego, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 
wymagalnych zobowiązań wobec: 

a) PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w 
obowiązkowych wpłatach na PFRON; 

b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu 
Skarbowego; 

c) innych organów i instytucji wykonujących zadania 
z zakresu administracji publicznej. 

Źródła finansowania programu i wysokość udzielanej 
pomocy 

1. Budżet programu tworzony jest ze środków 
będących w dyspozycji PFRON. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na realizację programu ustalana jest corocznie w 
planie finansowym PFRON. 

3. Zarząd PFRON nie później niż przed ogłoszeniem 
przez PFRON terminu naboru wniosków o 
przyznanie środków finansowych na realizację 
programu, o którym jest mowa w rozdziale VIII 
ust. 2, odrębną uchwałą określa obowiązującą dla 
danego roku szkolnego stawkę osobową 
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przypadającą na jednego beneficjenta programu 
miesięcznie. 

4. Stawka osobowa, o której mowa w ust. 3 jest 
miesięczną kwotą na sfinansowanie kosztów 
wsparcia udzielanego przez adresata programu, 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
programie i procedurach realizacji programu. 

5. Środki przekazywane w ramach programu 
podlegają rozliczeniu na zasadach opisanych w 
procedurach realizacji programu. 
 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/324236-pilotazowy-program-
rehabilitacja-25-plus.html 
 

3. Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”. 

 
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”. 
Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko 
pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół 
podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, 
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół 
policealnych) z obszarów wiejskich i małych 
miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności 
do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na 
temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym 
lub ogólnopolskim. 
 
Fundacja wspiera organizację interesujących  
i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami  
w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. 
i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. 
 
W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację 
projektu zgodnie z celami konkursu. 
 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie 
projektytrwającedo6 miesięcy, w terminie od 
15.10.2020r.do 15.04.2021r. 
 
Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 
15000,00 zł. 
 
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy  
w dotowany Projekt w wysokości minimum 10% wartości 
Dotacji. 
Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą 
przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu 
i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie 

koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
 
Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą 
pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów 
programowych 
 
Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców 
upływa 30.08.2019 r.(decyduje data złożenia Wniosku w 
postaci elektronicznej w systemie on-line, na 
stroniehttps://fundacja.pzu.pl/). 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 
 

4. Konkurs grantowy: „Sportowe Wakacje z Fundacją 
LOTTO”. 

 
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs 
skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych 
do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i 
kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, 
stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. 
 
Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 
zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, 
a także szeroko rozumianej gospodarki Fundacja LOTTO 
im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację 
obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. 
 
Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku 
dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie 
możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze 
fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości 
jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea 
olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania 
wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, 
 
Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 
października 2020 r. 
 
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym 
momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być 
przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. 
W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, 
który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin 
składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, 
upływa z dniem 31 lipca 2020 r.  
W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o 
dofinansowanie kosztów obozów sportowych 

https://fundusze.ngo.pl/324236-pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus.html
https://fundusze.ngo.pl/324236-pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus.html
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 
2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec 
zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu 
przeznaczonego na jego realizację. 
 
Organizacje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: 

• Związki stowarzyszeń, 

• Stowarzyszenia, 

• Fundacje. 
Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie RP. 
Organizacja obozu – wymagane warunki: 

1. Organizacja obozu musi mieć charakter 
niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć 
dochodu). 

2. Dofinansowanie może obejmować jedynie 
wydatki na uczestników obozu w kategoriach: 

a. transport, 
b. wyżywienie, 
c. zakwaterowanie, 
d. ubezpieczenie. 
3. Dofinansowanie może być przeznaczone na 

refundację już poniesionych kosztów obozów. 
4. Każdy obóz powinien: 
a. mieć charakter sportowy, 
b. trwać co najmniej 10 dni, 
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny 

zajęć sportowych, 
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi 

dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na 
terenie Polski, 

e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją 
epidemiologiczną, 

f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika 

obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a 
dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 
uczestników obozu. 

6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie 
mniej niż 20 %. 

7. Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na 
obóz sportowy, który: 

• Ma charakter komercyjny, realizowany w celu 
osiągnięcia dochodu, 

• Już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu, 

 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje 
 

5. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór 
wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. 
programu. 
 
Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o 
przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu 
tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych 
wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych 
Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce 
istnieje taka możliwość. 
 
Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła 
gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP 
należy postępować analogicznie jak w przypadku 
składania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany 
jest w z „Instrukcji opisującej składanie wniosków do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z 
wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została 
udostępniona na stronie internetowej Agencji: 
www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy Rejestr Kół 
Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne do 
wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
(https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2020/ins
trukcja_skladania_wnioskow_KGW_przez_ePUAP.PDF) . 
 
W przypadku skorzystania z wrzutni do wniosku należy 
dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. 
telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za 
pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, 
Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez 
wrzutnie. 
 
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez 
koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.  
Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków 
ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich  i wynosi: 

• 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie 
więcej niż 30 członków, 

• 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 
31 do 75 członków, 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje
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• 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy 
ponad 75 członków. 

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich 
zobowiąże się do: 

1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizację 
zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez 
przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu 
pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku, 

3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, 
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobrania w nadmiernej wysokości, 

4. przechowywania, a w przypadkach wymagających 
wyjaśnienia - udostępniania na żądanie 
dokumentów księgowych i innych dokumentów 
potwierdzających prawidłowe wydatkowanie 
pomocy w terminie do końca roku 
kalendarzowego następującego po roku,  
w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło 
pomoc za dany rok. 
 

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć 
przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy  
z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW 
może wydatkować pomoc na realizację celów związanych 
z : 

1. działalnością społeczno-wychowawczą  
i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; 

2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju 
obszarów wiejskich; 

3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet; 
4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków 

życia i pracy kobiet na wsi; 
5. upowszechnianiem i rozwijaniem form 

współdziałania, gospodarowania i racjonalnych 
metod prowadzenia gospodarstw domowych; 

6. reprezentacją interesów środowiska kobiet 
wiejskich wobec organów administracji 
publicznej; 

7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności 
kultury lokalnej i regionalnej. 

 
Więcej informacji na stronie:  
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-
gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-
przyznania-pomocy.html 
 

6. Program: Dobre Innowacje. 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 

DELTA PARTNER, w partnerstwie z Zamek Cieszyn, 

ogłosiło pierwszy nabór do Programu: Dobre Innowacje. 

Nabór potrwa od 1 lipca do 30 września 2020. 

Szukamy pomysłów, które ułatwią - osobom  
z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej 
mobilności lub percepcji - codzienne, samodzielne 
funkcjonowanie. Jeśli masz taki pomysł, ale potrzebujesz 
wsparcia, żeby wcielić go w życie, ten projekt jest dla 
ciebie. Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem: 
dobreinnowacje.pl/innowacje.  
Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, 
grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, 
prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa 
powyższych podmiotów. 
 
Jak zgłosić swój pomysł?  
Zapraszamy do składania wstępnych pomysłów na 
innowacje poprzez formularz dostępny po zalogowaniu 
pod adresem: dobreinnowacje.pl/zloz-wniosek.  
 
Na jakie inicjatywy udzielamy wsparcia? 
Tylko i wyłącznie na innowacje społeczne dotyczące 
dostępności produktów lub usług dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych  
o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa 
dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej 
lub komunikacyjnej. 
 
Na jakie wsparcie mogę liczyć? 
Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne  
i finansowe w formie grantu na rozwój innowacji 
społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł,  
a maksymalna 50 000 zł). 
Program: Dobre Innowacje jest realizowany w ramach 
projektu Polska dostępna - dostępność do 
zaprojektowania finansowanego ze środków EFS  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://dobreinnowacje.pl/innowacje 
 

7.  Konkurs POWER: „Nowy model funkcjonowania 

hospicjum domowego na terenach wiejskich”. 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło 

konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy 

model funkcjonowania hospicjum domowego na 

terenach wiejskich”, który umożliwia szersze niż obecnie 

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://dobreinnowacje.pl/innowacje
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korzystanie z usług społecznych i zdrowotnych przez 

mieszkańców wsi. 

 

Konkurs POWER 4.1 Innowacje społeczne 

 

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie innowacji 

społecznej opracowanej przez Fundację Hospicjum 

Proroka Eliasza w ramach projektu PO WER „Innowacje na 

ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji  

w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. 

 

Starzenie się społeczeństwa wymaga nowych rozwiązań  

w zakresie dostępności do usług społecznych  

i zdrowotnych. Ta potrzeba dotyczy w sposób szczególny 

mieszkańców wsi, gdzie na ogólne, niekorzystne trendy 

demograficzne nakładają się inne problemy, np. 

trudniejszy dostęp do standardowych form usług 

społecznych i zdrowotnych. Innowacja jest odpowiedzią 

na te bariery i nowatorskim pomysłem na poprawę jakości 

życia osób chorujących, którzy często ze względu na stan 

zdrowia są „uwięzieni” w swoich domach na wsi. Model 

usług przewiduje także wsparcie dla opiekunów tych 

osób.  

 

Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak 

największej liczby podmiotów mogących wdrożyć 

innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Innowacja 

zostanie wdrożona w co najmniej 100 gminach wiejskich  

i miejsko-wiejskich w Polsce. 

 

Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 zł. 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 

elektronicznie od 10 sierpnia do 30 września 2020 r. do 

godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi 

Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu 

decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do 

SOWA. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-
innowacje-spoleczne-25/ 
 

8. Fundusz Stypendialny Talenty. 

 
Stypendia Talentów skierowane są do osób, które mogą 
pochwalić się istotnymi osiągnięciami na drodze swojego 
rozwoju. W tym roku o stypendia aplikować mogą 

maturzyści oraz studenci I i II roku studiów pierwszego 
stopnia. Szukamy osób zdolnych, aktywnych społecznie, 
które chętnie biorą udział we wspólnych projektach, 
wyjazdach, które poszukują wsparcia w realizacji swoich 
edukacyjnych celów. Wnioski o stypendia można składać 
online w terminie 1 lipca - 7 sierpnia br. 
 
Od 17 lat wspieramy utalentowanych uczniów  
i studentów z całej Polski. Fundujemy stypendia 
finansowe, organizujemy wakacyjne spotkania i warsztaty, 
pomagamy na bieżąco w problemach pojawiających się na 
edukacyjnej drodze. Utrzymujemy stały kontakt ze 
wszystkimi stypendystami i absolwentami, a oni stanowią 
silną grupę przyjaciół, ludzi o różnych pajsach i talentach, 
którzy wiedzą, że mogą zawsze liczyć na swoją pomoc  
i radę. 
 
Szczegółowe warunki otrzymania stypendium określone 
są w Regulaminie opublikowanym na stronie www. 
fundusz-talenty.pl. W związku z epidemią koronawirusa  
w tym roku termin rekrutacji został zmieniony i odbędzie 
się od 1 lipca do 7 sierpnia, wnioski składać można tylko 
online. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/324363-fundusz-stypendialny-
talenty.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://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-25/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-25/
https://fundusze.ngo.pl/324363-fundusz-stypendialny-talenty.html
https://fundusze.ngo.pl/324363-fundusz-stypendialny-talenty.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, 
 

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

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

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

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

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

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

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

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

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

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

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

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

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

 
WSPARCIE FINANSOWE 

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

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

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. 

  

 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 

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 

http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/


 

 

 


