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1. Wystartował konkurs na projekty z zakresu edukacji 
globalnej 
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczęła nabór 
wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla polskich 
organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów 
z zakresu edukacji globalnej. Termin zakończenia naboru 
to 10 sierpnia 2018 r. 
 
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w 2 
ścieżkach, w zależności od poziomu doświadczenia 
wnioskodawcy: 
 

 W ścieżce A – od 20 000 zł do 35 000 zł (słownie: 
od dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy 
złotych). 

 W ścieżce B – do 8 000 zł (słownie: do ośmiu 
tysięcy złotych). 

 
Łącznie rozdysponowana zostanie kwota 478 060 zł. 
 
Projekt jest współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
http://fed.org.pl/globalna/oferta/ 
 

2. Akumulator Społeczny 2018 – dotacje na rozwój 
młodych organizacji pozarządowych 
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji 
pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego. 
 
*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł 
(wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).  

Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia 
2018. 
 
W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o 
grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji 
pozarządowej. 
 
W ramach niniejszego konkursu można złożyć 
maksymalnie jeden wniosek! 
 
Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 września 
do 15 grudnia 2018. 
 
Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się 
(lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych 
lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 
 
UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji 
elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli 
istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do 
Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnos
ci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html 
 

3.  Europejski Tydzień Regionów i Miast 

 
Trwa nabór kandydatów (przedstawicieli pomorskich 
organizacji pozarządowych) do udziału w wizycie 
studyjnej, która odbędzie 16-18 października 2018 roku 
w Brukseli. 
Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia 
Pomorskie w Unii Europejskiej" organizowany jest wyjazd 

http://fed.org.pl/globalna/oferta/
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

dla przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych 
do Brukseli.Wyróżniając najprężniej działające organizacje 
pozarządowe z terenu naszego województwa, pragniemy  
serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w 
wizycie studyjnej "Europejski Tydzień Regionów  i Miast  
2018".  Tegoroczna 16. edycja tego wydarzenia odbędzie 
się w dniach 8-11 października br. w Brukseli. 

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC) to 
wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską 
i Komitet Regionów od 2003 r. Tegoroczne EWRC 
odbywające się pod hasłem przewodnim „Za silną unijną 
polityką spójności po 2020 r." poświęcone będzie 
dyskusjom regionów oraz miast na temat przyszłej polityki 
spójności, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, oraz 
przyszłości Unii Europejskiej, a także prezentacji dobrych 
praktyk w zakresie realizacji projektów europejskich. 

Szczegółowe informacje na temat EWRC 2018 – wraz z 
całościowym programem obejmującym ponad sto spotkań 
dostępne są na stronie: https://europa.eu/regions-and-
cities/ 

Przy zapoznawaniu się z proponowanym programem, 
zachęcamy do wstępnej rejestracji, aby zarezerwować 
sobie miejsce na interesujących Państwa seminariach (w 
przypadku niezakwalifikowania do udziału w wizycie, 
możliwie jest całkowicie bezproblemowe zrezygnowanie z 
udziału w seminariach poprzez konto założone podczas 
rejestracji). 

Pełen proces aplikacji oraz tryb wyboru kandydatów 
opisany jest na stronie:  

https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-
pozarzdowych-na-wyjazd-do-brukseli-n1102 

Stowarzyszenie doceniając dorobek i zaangażowanie 
wybranych organizacji opłaci transport lotniczy oraz 
nocleg uczestników. (Przylot do Brukseli zaplanowany jest 
na 8 października, wylot na 11 października – połączenie 
pomiędzy Gdańskiem a Brukselą). 

Termin zgłoszeń kandydatur mija 24 sierpnia 2018 r. 

4. Trwają trzy nabory, w których NFOŚiGW dofinansuje 

edukację ekologiczną 

 
Prawie 50 milionów złotych rozdysponuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i 
kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w 
ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna 
potrwają do 21 grudnia 2018 r. 
 

Na działania związane z kształceniem, wymianą 
najnowszej wiedzy oraz dotyczące wsparcia systemu 
edukacji w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju, realizowane w formie 
konferencji, NFOŚiGW przewidział 1 mln zł dotacji i 0,1 
mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego. Warunkiem 
zaakceptowania wniosku o dofinansowanie jest zasięg 
ponadregionalny projektu, czyli zapewnienie możliwości 
dostępu lub udziału w konferencjach osobom z co 
najmniej dwóch województw. 

Tymczasem aż 15 mln zł dotacji i 0,75 mln zł pożyczek na 
pokrycie wkładu własnego, NFOŚiGW przewidział na 
wyposażenie i doposażenie oraz adaptację, remont i 
rozbudowę centrów edukacyjnych poświęconych 
zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Zgłaszane do dofinansowania centra edukacyjne 
muszą mieć zasięg ogólnopolski, a planowany zakres prac 
powinien mieć wpływ na unowocześnienie i 
uatrakcyjnienie oferty programowej danego obiektu lub 
regionu w dostosowaniu do odbiorców, w tym osób 
niepełnosprawnych. Ogłoszony nabór dotyczy 
przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji 
polityki Ministra właściwego ds. środowiska i należy 
pamiętać, że złożenie wniosku musi być poprzedzone 
pisemnym wskazaniem przez Ministra Środowiska 
przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania. 

Z kolei na inne przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu 
dla realizacji polityki Ministra Środowiska zarezerwowano 
30 mln zł dotacji i 1,5 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu 
własnego. Mowa tu o takich działaniach edukacyjnych – 
ogólnopolskich lub ponadregionalnych – jak: kampanie 
cross-mediowe, programy telewizyjne, radiowe, filmy, 
programy aktywnej edukacji, imprezy edukacyjne, 
konkursy, szkolenia, warsztaty, e-learning. W tym 
przypadku również trzeba pamiętać, że złożenie wniosku 
musi być poprzedzone pisemnym wskazaniem przez 
Ministra Środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do 
dofinansowania. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ 
 

5. Trwa drugi nabór wniosków w programie „Europa dla 

Obywateli” 

 
Agencja Wykonawcza EACEA prowadzi drugi naboru 

wniosków w 2018 roku. Termin składania wniosków 

elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00. 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-pozarzdowych-na-wyjazd-do-brukseli-n1102
https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-pozarzdowych-na-wyjazd-do-brukseli-n1102
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
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W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na 
projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 
2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast. 

Przed rozpoczęciem aplikacji, zapraszamy do zapoznania 
się z oficjalnym Zaproszeniem do składania wniosków. 

Do wygenerowania i złożenia wniosku niezbędne jest 
zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu 
Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant 
Identification Codde). 

Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN, aby 
utworzyć indywidualne hasło i login w systemie 
uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji. 

Organizacje i instytucje zarejestrowane już wcześniej 
zarejestrowane mogą używać wcześniej założonego 
konta. 

Stworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia 
zalogowanie się na Portalu Uczestnika (ang. Participant 
Portal). 

Każda organizacja zaangażowana w projekt 
(wnioskodawcy i partnerzy) musi zarejestrować się w 
Portalu Uczestnika i uzyskać Kod Identyfikacyjny 
Uczestnika (PIC). 

Do profilu swojej organizacji należy załączyć skan 
podpisanego: 

 Formularza dla osób prawnych: podmiotów 
prawa publicznego (ten formularz wypełniają 
organy publiczne) i podmiotów prywatnych (ten 
formularz wypełniają organizacje pozarządowe 
lub komitety ds. partnerstwa – w tym przypadku 
do formularza należy dołączyć skany dokumentu 
potwierdzającego NIP i aktu założycielskiego, 
statutu lub rozporządzenia ustanawiającego 
organizację).  

 Formularza identyfikacji finansowej, należycie 
wypełnionego i poświadczonego przez bank (w 
przypadku załączenia aktualnego wyciągu z konta 
bankowego, pieczęć banku i podpis 
przedstawiciela banku nie są wymagane).  

W następnej kolejności wygenerować można wniosek 
elektroniczny. 

Formularz elektroniczny eForm – można wygenerować 
na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/. 

6.  Konkurs MON: „Obronność państwa i działalność Sił 

Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej” 
 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w formie 
powierzenia w zakresie "Obronność państwa i 
działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". 
Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r. 
 
Zadania, których dotyczy konkurs: 
 
Zadanie Nr 1 
Organizacja czterodniowych szkoleń doskonalących dla 
nauczycieli i koordynatorów ze szkół prowadzących klasy 
mundurowe - uczestników "Pilotażowego programu 
wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 
Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" 
 
Zadanie Nr 2 
Organizacja czterodniowych obozów szkoleniowych dla 
nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy 
mundurowe (województwa zachodniej Polski) 
 
Zadnie Nr 3 
Organizacja kursu instruktora strzelectwa dla nauczycieli 
ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków 
organizacji proobronnych oraz żołnierzy terytorialnej 
służby wojskowej 
 
Zadanie Nr 4 
Organizacja pięciodniowych obozów szkoleniowych dla 
nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy 
mundurowe oraz członków organizacji proobronnych 
 
Zadanie Nr 5 
Organizacja czternastodniowego obozu szkoleniowego dla 
nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy 
mundurowe 
 
Zadanie Nr 6 
Organizacja czterodniowego obozu szkoleniowego 
zgrywającego pododdziały organizacji proobronnych 
 
Zadanie Nr 7 
Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego 
proobronnego programu edukacyjnego dla nauczycieli i 
uczniów klas wojskowych 
 
Oferty należy przesyłać na adres: 
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
MON 
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_pl.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
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z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 
8/2018/WD/DEKiD 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do 
kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 10 sierpnia 2018 
r. do godziny 16.15. Za datę złożenia oferty uważa się 
datę zarejestrowania jej w kancelarii. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-
konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-
konkurs-ofert-nr-ew-82018wddekid-10325768w/  
 

7.  Konkurs MON: „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej”  

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r. 
 
Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych 
m.in. na: 

 podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy 
służby stałej, żołnierzy rezerwy, żołnierzy WOT, 
pracowników wojska, młodzieży z klas 
mundurowych, młodzieży zrzeszonej w 
organizacjach proobronnych, 

 angażowaniu młodzieży klas mundurowych i 
organizacji proobronnych do różnych form 
aktywności ruchowej, 

 rozwijaniu i doskonaleniu rożnych form 
aktywności fizycznej, 

 integracji środowiska cywilnego z wojskowym, 
 popularyzowaniu sportu i rekreacji ruchowej, 
 promowaniu pozytywnych wartości 

kształtowanych przez sport 
 podnoszeniu poziomu wyszkolenia sportowego i 

etycznego w ramach prowadzonych zajęć o 
charakterze sportowym, 

 kształtowaniu proobronnych postaw 
społeczeństwa, przygotowaniu młodzieży do 
zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach 
Obrony Terytorialnej. 

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w 
wysokości do 1 500 000,00 zł. 

Warunki realizacji Konkursu: 
1. Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu 

programów i działań o charakterze sportowym i 
sportowo-obronnym podnoszącym sprawność 
fizyczną (w tym: zawody, mistrzostwa, szkolenia, 

obozy) żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy, 
żołnierzy WOT, młodzieży klas mundurowych i 
organizacji proobronnych, jak również lokalnej 
społeczności. 

2. Termin realizacji zadań: od 27.08.2018 r. do 
31.12.2018 r., 

3. Oferty należy składać do dnia: 10.08.2018 r., 
4. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 

20.08.2018 r., 
5. Obowiązkowy wkład własny finansowy w 

wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty 
dotacji, 

6. W ramach powyższego konkursu uprawniony 
podmiot może złożyć maksymalnie 3 (trzy) 
oferty. 

7. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego 
zadania muszą: 

 posiadać doświadczenie w realizacji zadań 
o charakterze sportowym i proobronnym 
oraz potencjał osobowy i rzeczowy 
niezbędny do realizacji przedsięwzięcia, 

 prowadzić działalność statutową w danym 
obszarze. 

 
Szczegółowe informacje wraz z załącznikami na stronie:  
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-
konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-
konkurs-ofert-nr-ew-72018wddekid-102476985/  
 

8.  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); 

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-82018wddekid-10325768w/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-82018wddekid-10325768w/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-82018wddekid-10325768w/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-72018wddekid-102476985/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-72018wddekid-102476985/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-72018wddekid-102476985/
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5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

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

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

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

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

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

 
Informacje udzielane są: 

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

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl  
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są 
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

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

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

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

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

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

pracodawcy względem pracowników 
2. w zakresie księgowo – podatkowym: 

rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja 
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i 
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 

 
Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

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

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

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

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

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 
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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.pl 
tel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 

 
Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 
  

 

 

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

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

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 
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