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1. Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać 

Szanse 2020. 

 
Od 4 sierpnia do 27 października lokalne organizacje 
pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne 
grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać 
wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z 
młodzieżą! 
 
W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 
500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 
01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać 
się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców: 
 

• powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, 

• miejskie i gminne domy kultury, 

• organizacje pozarządowe (zarejestrowane w 
formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w 
ewidencji prowadzonej przez Starostów), 

• Ochotnicze Straże Pożarne, 

• nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć 
organizację pozarządową). 
 

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat 
(uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i 
uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów 
wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 
osób. 
 
Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne 
projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym 
wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy 
obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do 
jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w 

grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. 
Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej 
społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz 
sprawdzają się w nowych sytuacjach. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=ngopl&u
tm_medium=portal&utm_campaign=ngopl_ogloszenie 
 

2. Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań 
wspierających społeczeństwo obywatelskie. 

Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować 
wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu 
Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród 
przyjaciół i rówieśników? 
Już teraz złóż wniosek w jednej z następujących kategorii 
działań: 
 

• aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,          

• organizacja lokalnego European Youth Event dla 
zaangażowania młodzieży, 

• angażowanie osób młodych w Konferencję o 
Przyszłości Europy. 

Pamiętaj, że we wniosku musisz przedstawić nam 
szczegółowy plan działań (offline lub online, wskazujący 
rodzaj działalności, lokalizację, datę lub okres, opis 
każdego działania i szacowaną liczbę osób, do których 
można dotrzeć zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) 
oraz gotową strategię komunikacyjną. Współfinansowanie 
projektów ze strony Parlamentu Europejskiego wyniesie 
maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=ngopl&utm_medium=portal&utm_campaign=ngopl_ogloszenie
https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=ngopl&utm_medium=portal&utm_campaign=ngopl_ogloszenie
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Ogłoszenie nie stanowi formalnego zobowiązania się 
Parlamentu Europejskiego do publikowania zaproszeń do 
składania ofert ani do udzielania wsparcia finansowego w 
tym okresie. Ze względu na obecną sytuację 
epidemiologiczną harmonogram ogłaszania zaproszeń do 
składania ofert może ulec zmianie. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie 
do 30 września 2020 r. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/325517-trwa-nabor-wnioskow-o-
wspolfinansowanie-dzialan-wspierajacych-spoleczenstwo-
obywatelskie.html 
 

3. Konkurs EOG: „Wzmocnienie realizacji gospodarki o 
obiegu zamkniętym”. 

 
Jesteś przedsiębiorcą lub pracujesz w organizacji 
pozarządowej i masz pomysł, jak zmniejszyć produkcję 
odpadów, wydłużyć czas przydatności surowców czy 
materiałów, a może wiesz, jak ograniczyć zużycie 
produktów? Jeżeli chociaż raz w myślach powiedziałeś 
„tak”, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! 22 lipca rusza 
nabór finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), w którym możesz uzyskać nawet 
milion euro wsparcia na projekt wzmacniający realizację 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 
 

• Obecnie wielu z nas funkcjonuje w modelu: 
wytwórz, kup, zużyj, wyrzuć, przez co 
wytwarzamy coraz większą ilość odpadów. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym ma 
przedefiniować nasze spojrzenie na nabywanie i 
wykorzystanie produktów. Obieg zamknięty 
charakteryzuje się maksymalnym, a zarazem 
bezpiecznym dla środowiska i człowieka 
wykorzystaniem każdego dostępnego zasobu, 
surowca czy materiału. Działania w tym zakresie 
wspiera nowy konkurs finansowany z Funduszy 
EOG, którego budżet całkowity to 3 mln euro. 
 

Konkurs, który odbywa się w ramach Programu 
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego z 
Funduszy EOG, ma na celu wsparcie przedsięwzięć 
związanych z szeroko rozumianą gospodarką o obiegu 
zamkniętym. Nabór ma wzmocnić zrównoważony rozwój 
gospodarki oraz wesprzeć skuteczne funkcjonowanie 
społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych. 
O wsparcie w szczególności mogą ubiegać się projekty 

związane ze zrównoważoną produkcją przemysłową oraz 
konsumpcją i z zakresu biogospodarki. 
 
Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu 
wynosi 300 000 euro, a maksymalnie można ubiegać się o 
wsparcie w wysokości 1 000 000 euro. Wkład własny 
wnioskodawcy to wartość 15% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Nabór rozpocznie się 22 lipca i potrwa do 22 września 
2020 r.  
 
Szczegóły informacji na stronie: 
www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-
projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-
wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-
goz 
 

4. Polski Bon Turystyczny w działalności NGO. 

 
Polski Bon Turystyczny to wsparcie dla rodzin oraz dla 
podmiotów działających w branży turystycznej. Wśród 
tych podmiotów od lat funkcjonują również organizacje 
pozarządowe. Dla tych NGO-sów ważne będą opisane 
poniżej przepisy. Zachęcamy, żeby się z nimi zapoznać i 
skorzystać z nich, jeśli nie już – w te wakacje, to może za 
jakiś czas. 
 
Wprowadzenie nowego świadczenia w formie Polskiego 
Bonu Turystycznego (PBT) zakłada wsparcie części 
podmiotów działających w branży turystycznej, a także 
stanowi kolejne dofinansowanie ze strony państwa dla 
rodzin z dziećmi. Kluczowa w zrozumieniu zasad 
funkcjonowania PBT jest poprawna interpretacja definicji 
zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i p.u.t., 
do których wielokrotnie odwołuje się ustawa o Polskim 
Bonie Turystycznym (Dz.U. Z 2020 r., poz. 1262). 
 
Definicja przedsiębiorcy turystycznego i imprezy 
turystycznej. 
Przedsiębiorcą turystycznym jest organizator turystyki 
(biuro turystyczne), czyli podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i posiadający wpis do ewidencji (rejestru) 
organizatorów turystyki, a także objęte ustawą o 
imprezach turystycznych: stowarzyszenia, fundacje, 
szkoły, kluby sportowe i związki wyznaniowe, prowadzące 
odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 
organizacji turystyki. Przy czym nie ma tu znaczenia, że 
impreza turystyczna organizowana przez NGO stanowi 
działalność non-profit (niekomercyjną). 
 

https://fundusze.ngo.pl/325517-trwa-nabor-wnioskow-o-wspolfinansowanie-dzialan-wspierajacych-spoleczenstwo-obywatelskie.html
https://fundusze.ngo.pl/325517-trwa-nabor-wnioskow-o-wspolfinansowanie-dzialan-wspierajacych-spoleczenstwo-obywatelskie.html
https://fundusze.ngo.pl/325517-trwa-nabor-wnioskow-o-wspolfinansowanie-dzialan-wspierajacych-spoleczenstwo-obywatelskie.html
http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
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Natomiast impreza turystyczna – która musi powstać, aby 
można było przyjąć płatność bonem – stanowi połączenie 
minimum dwóch usług turystycznych różnego rodzaju. 
Usługi te łączone są przez przedsiębiorcę turystycznego i 
oferowane jako „pakiet” dla odbiorcy (klienta). Jednak nie 
każde połączenie usług turystycznych spowoduje 
powstanie imprezy turystycznej. 
 
Ustawa o imprezach turystycznych i p.u.t. wyróżnia cztery 
rodzaje usług: 
 
a) zakwaterowanie, 
b) transport, 
c) wynajem samochodu oraz 
d) usługi dodatkowe (np. przewodnik, wynajem kajaka, 
wstęp do atrakcji turystycznych i in.), 
 
przy czym a), b) i c) stanowią „grupę usług 
podstawowych” i muszą wystąpić zawsze w połączeniu 
pomiędzy sobą lub z d). I tak, połączenie usług „a” i „b” 
zawsze stworzy imprezę turystyczną, natomiast 
połączenie „a” i „d” lub „b” i „d” będzie stanowiło imprezę 
turystyczną pod warunkiem, że usługa lub usługi „d” 
stanowią więcej niż 25% wartości usługi „a” lub „b”. 
Należy także zaznaczyć, że łączenie usług z tej samej grupy 
np. a+a czy d+d nigdy nie utworzy imprezy turystycznej, a 
więc nie będzie można zrealizować na takie świadczenie 
bonu turystycznego. Wyjątkiem jest branża hotelarska, 
która świadcząc pojedynczą usługę może przyjmować 
płatność PBT, co wynika z założeń szczególnego wsparcia 
dla tej grupy przedsiębiorców. 
 
Przykład 1 (a+b): zakwaterowanie w obiekcie X wraz z 
transportem (zorganizowanym przez NGO – autokar, PKP, 
itp.) stworzy imprezę turystyczną. Zorganizowany 
transport rozumiany jest tutaj jako przejazd z miejsca 
zamieszkania (punktu zbiórki) do miejsca atrakcji 
turystycznej (jednej lub wielu). Takim transportem nie 
będzie przewóz klienta pomiędzy punktami na trasie 
spływu kajakowego czy rajdu rowerowego. 
 
Przykład 2 (a+d+d): zakwaterowanie w obiekcie X wraz z 
usługą przewodnicką i warsztatami garncarskimi stworzy 
imprezę turystyczną. 
 
Przykład 3 (b+d): przejazd autokarem wraz z zakupem 
biletów do parku rozrywki stworzy imprezę turystyczną. 
 
Przykład 4 (d+d+d): usługa przewodnicka oraz organizacja 
gry terenowej oraz organizacja ogniska nie stworzy 
imprezy turystycznej. 

Więcej o samym bonie 
Polski Bon Turystyczny stanowi dokument elektroniczny 
przyznawany imiennie rodzinom, którym przysługuje 
świadczenie wychowawcze na każde dziecko (tzw. 
„500+”). Ponadto rodzice dzieci niepełnosprawnych 
otrzymują dodatkowy bon. Wartość każdego z nich 
wynosi 500,00 zł. 
 
Za pomocą bonu można dokonywać płatności tylko za 
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane 
wyłącznie na terytorium Polski. Istotnym jest, aby 
świadczenie było realizowane na rzecz konkretnego 
dziecka, nawet jeśli współodbiorcą usług jest rodzic. 
Realizacja bonu może odbywać się poprzez wielokrotne 
płatności, aż do wyczerpania wysokości świadczenia. 
Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 
w dniu 31 marca 2022 r., przy czym impreza zapłacona do 
tego dnia może być zrealizowana później. W przypadku 
odwołania opłaconej bonem imprezy turystycznej, która 
nie zostanie zrealizowana, NGO niezwłocznie dokonuje 
zwrotu płatności na rachunek bankowy Polskiej 
Organizacji Turystycznej (POT) oddzielnie dla każdego 
bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu. 
  
Rejestracja w systemie ZUS 
Organizacja pozarządowa, która zdecyduje się 
przyjmować płatności bonem, musi dokonać rejestracji w 
systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Pozytywna 
rejestracja oznacza wpisanie na listę podmiotów 
przyjmujących bon turystyczny na stronie POT oraz 
zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości 
dokonywania płatności za pomocą bonu na swojej stronie 
internetowej lub w informacji o organizowanych 
imprezach turystycznych. Kolejnym krokiem jest nadanie 
uprawnień osobie, która w praktyce będzie przyjmowała 
w systemie teleinformatycznym PUE ZUS płatności. Osoba 
ta musi posiadać podpis elektroniczny (podpis e-PUAP lub 
podpis kwalifikowany) lub konto w PUE ZUS. Uprawnienia 
nadaje Zarząd danej organizacji poprzez złożenie 
stosownego formularza w ZUS (w wersji papierowej lub 
elektronicznej). 
 
POT, w toku czynności sprawdzających, może żądać 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie osoby do reprezentowania przedsiębiorcy 
turystycznego. Jeśli podczas kontroli dane rejestracyjne 
nie będą zgodne ze stanem faktycznym, POT może usunąć 
dany podmiot z listy, a ponowna rejestracja nie będzie już 
możliwa. Podobnie w przypadku gdy, płatność dokonana 
za pomocą bonu zostanie wydatkowana na cele inne niż 
usługa hotelarski lub impreza turystyczna, wówczas 
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przedsiębiorca turystyczny będzie zobowiązany zwrócić 
środki na rachunek bankowy POT. 
 
Należy pamiętać, szczególnie w zakresie 
odpowiedzialności organizatora, że bon nie podlega 
wymianie na gotówkę i inne środki płatnicze. Bonu nie 
można również przekazać, a tym samym zrealizować dla 
osoby nie uprawnionej do korzystania z danego, 
imiennego świadczenia. Ustawodawca przewidział za 
przyjęcie płatność bonem niezgodnie z przeznaczeniem 
karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat 3. Nie należy tego lekceważyć, gdyż POT 
już uruchomił specjalny adres e-mail, na który można 
zgłaszać nieprawidłowości. 
 
Jak wygląda płatność bonem. 
Sama realizacja bonu wygląda następująco: osoba 
uprawniona do świadczenia z bonu (klient) przekazuje 
realizatorowi (NGO) indywidualny kod płatności. 
Natomiast osoba uprawniona przez NGO loguje się w PUE 
ZUS w obecności klienta, wpisuje otrzymany kod 
płatności, wskazaną kwotę oraz kod potwierdzenia 
płatności, który klient otrzymuje w formie wiadomości 
tekstowej (sms) na swój numer telefonu. 
 
  
Płatność bonem. Problemy, jakie mogą mieć organizacje 
pozarządowe. 
Do głównych utrudnień dla NGO przy realizacji płatności 
bonem turystycznym należy zaliczyć: 
 

• ograniczenia w łączeniu usług turystycznych w 
celu stworzenia imprezy turystycznej, tak aby były 
zgodne z ustawą o imprezach turystycznych i 
p.u.t.; 

• kontrolowanie, aby impreza turystyczna była 
realizowana na rzecz osoby (dziecka), której 
faktycznie przysługuje świadczenie z danego 
bonu; 

• konieczność posiadania konta na platformie PUE 
ZUS, a także wydanie upoważnienia dla wskazanej 
osoby/osób, które również muszą spełnić 
wymagania określone procedurami ZUS; 

• trudności logistyczne wynikające ze sposobu 
dokonywania płatności przez klienta. W 
przypadku NGO, nie posiadającej swojej siedziby 
(biura), konieczne będzie ustalenie indywidualnej 
formy kontaktu z klientem, tak aby mógł 
przekazać zarówno indywidualny kod płatności jak 
i kod potwierdzenia płatności (sms). Sposób 
kontaktu z klientem powinien umożliwiać NGO 

weryfikację czy dana osoba jest dysponentem 
tego bonu. 

• realizację płatności przez ZUS w terminie 14 dni 
od dnia przyjęcia płatności za pomocą bonu, co 
wymusi konieczność samodzielnego 
sfinansowania zaliczek, przedpłat lub części 
świadczeń na poczet przyszłej imprezy. Obecnie 
trudno jeszcze stwierdzić czy termin ten będzie 
zachowany w przypadku dużego obciążenia 
systemu teleinformatycznego i placówek ZUS. 
 

Więcej informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/polski-bon-turystyczny-w-
dzialalnosci-ngo 
 

5. Fare - małe granty na walkę z dyskryminacją.  
 
Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z 
dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie 
Football People Weeks. 
 
Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu 
finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym 
i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. 
Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, 
promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi 
pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki 
nożnej. 
 
Cele. 
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie 
innowacyjnych imprez sportowych i działań 
zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także 
kształtujących debatę na temat integracji społecznej, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
 
Kto może aplikować. 
Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub 
nieformalnych grup lub organizacji, które chcą walczyć z 
dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią.  
 
Zasady i termin realizacji grantów. 
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów 
muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć 
miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, między 8 
a 22 października 2020 r. 
 
Tematyka i priorytety. 
Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się 
dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania 
społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty 

https://publicystyka.ngo.pl/polski-bon-turystyczny-w-dzialalnosci-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/polski-bon-turystyczny-w-dzialalnosci-ngo
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promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji 
migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób 
ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub 
osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka 
tych kwestii na raz.  
 
Działania podejmowane w ramach akcji powinny 
koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych 
priorytetów: 
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej 
2. Promowanie różnorodności 
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu 
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających 
wykluczeniu 
5. Piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, 
edukacji i wzmocnienia potencjału. 
 
W ramach projektów prowadzone mogą być następujące 
działania: 
 

• realizacja krajowych lub międzynarodowych 
konferencji, 

• uruchomienie produkcji i materiałów 
edukacyjnych na poziomie krajowym (np. 
wystawy lub zestawy dydaktyczne), 

• wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym 
lub parlamentarnym), 

• festiwale filmowe, 

• inne niekonwencjonalne działania, o krajowym 
lub międzynarodowym zasięgu. 

Na stronie organizatora można znaleźć przykłady działań z 
poprzednich edycji. 
 
Kwoty dofinansowania.  
W ramach programu małych grantów jeden 
wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 
euro. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://fundusze.ngo.pl/325491-fare-male-granty-na-
walke-z-dyskryminacja.html 
 

6. Stypendia Pomostowe na I rok studiów czekają na 

maturzystów. 

 

Ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów 

Pomostowych. Około 600 stypendiów na pierwszy rok 

studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z 

małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy 

rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia 

pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie będą 

wypłacane przez 10 miesięcy. Przyszli studenci mogą 

składać wnioski online o stypendia do 14 września. 

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany 
program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i 
dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się 
tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, 
osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z 
niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w 
akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi 
ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden 
z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego 
pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad 
przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub 
pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być 
wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego 
domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej 
organizacji pozarządowej. 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł 
i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po 
pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki 
w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok 
studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd 
na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. 
Uczestnicy programu mogą również brać udział w 
warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich 
kompetencje miękkie i umiejętności niezbędne do 
rozwijania późniejszej kariery zawodowej. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line na 
www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania 
wniosków otwarta będzie od 12 sierpnia do 14 września 
2020 r., do godziny 16.00. 

Dzięki programowi i Partnerom finansującym stypendia w 
roku akademickim 2020/21 ponad 1000 studentów 
otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i 
stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia 
na I rok studiów. 

O programie 

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych 
pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. 
Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 
tysiące różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 17 
tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami 
Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy 
Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP 

https://fundusze.ngo.pl/325491-fare-male-granty-na-walke-z-dyskryminacja.html
https://fundusze.ngo.pl/325491-fare-male-granty-na-walke-z-dyskryminacja.html
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Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji 
pozarządowych. Na realizację osiemnastu edycji 
programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł. 

Program realizowany jest przy wsparciu Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora 
Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”. 
 
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.stypendia-pomostowe.pl/ 
 

7.  PFRON: Nabór wniosków służących walce z COVID-19. 

 

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku 

można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach 

projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-

zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

 

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i 

życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w 

ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników 

zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z 

niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. 

 

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na 

zakup środków ochrony osobistej dla pracowników 

zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z 

niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i 

wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z 

faktycznymi potrzebami. Wysokość grantu będzie 

uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz 

liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 

zł na pracownika.  

 

Kto może złożyć wniosek? 

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: 

 

• podmioty prowadzące warsztaty terapii 

zajęciowej; 

• organizacje pozarządowe mające podpisane z 

PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań 

zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek 

pomocy 1 i 2. 

UWAGA! Dla każdej umowy dotyczącej prowadzenia 

warsztatu terapii zajęciowej oraz każdej umowy na 

realizację w roku 2020 zadań zlecanych należy złożyć 

ODDZIELNY wniosek. 

 

Jak to zrobić? 

To bardzo proste. Należy pobrać oraz wypełnić 

komputerowo wniosek i w wersji edytowalnej przesłać na 

adres: bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule 

wiadomości: WNIOSEK. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i uczestnictwa 

w projekcie zostały określone w procedurze dotyczącej 

realizacji projektu grantowego. 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-
sluzacych-walce-z-covid-19/ 
 

8. AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020. 

 
W Klubie Osiedlowym BAZA podpisano kilkanaście 
umów na dofinansowanie inicjatyw społecznych w 
naszym powiecie. Operatorem regrantingowego 
funduszu jest lęborskie Stowarzyszenie EDUQ. W 
spotkaniu z wnioskodawcami oprócz organizatora - 
prezesa EDUQ Aliny Fegler-Kotkiewicz uczestniczyła 
Zastępca Burmistrza Lęborka Teresa Ossowska-Szara. 
 
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i 
innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie 
aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców 
Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i 
organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra 
wspólnego. Jest współfinansowany w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, Miasto Lębork oraz Powiat Lęborski. W 
tegorocznej edycji Miasto Lębork oraz Powiat Lęborski 
przekazało na ten cel środki. Przeznaczone one zostaną na 
9 projektów. 
 
Więcej informacji na stronie: 

http://eduq.pl/aktualnosci/akumulator-spoleczny-2020-
wyniki-konkursu-dotacji-na-pozytek-publiczny/ 

https://www.stypendia-pomostowe.pl/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/
http://eduq.pl/aktualnosci/akumulator-spoleczny-2020-wyniki-konkursu-dotacji-na-pozytek-publiczny/
http://eduq.pl/aktualnosci/akumulator-spoleczny-2020-wyniki-konkursu-dotacji-na-pozytek-publiczny/
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9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku  

w godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy 

ul. Krzywoustego 1, pokój 135. 

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy                        
ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są  
w godz. 8.00-16.00.  
 
Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku                     
ul. Krzywoustego 1.  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 
 

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

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

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

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

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

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

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

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

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

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

 
Informacje udzielane są: 

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

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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  
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: 
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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 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 

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


 

 

 


