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1.  Znak  Jakości  Ekonomii  Społecznej  i  Solidarnej  2021
- ogłoszenie konkursu.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty
ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
a  także  jednostki  samorządu terytorialnego do udziału
w  Konkursie  o  przyznanie  certyfikatu  Znak  Jakości
Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. 

Konkurs o przyznanie certyfikatu  Znak Jakości Ekonomii
Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych
podmiotów,  które  z  powodzeniem  łączą  działalność
ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane
certyfikaty przyczynią się do budowy marki  konkretnych
podmiotów  oraz  całego  sektora  ekonomii  społecznej.
W jednej  z  kategorii  zostaną także wybrane samorządy,
które  w  sposób  wyróżniający  się  wspierają  ekonomię
społeczną  oraz  propagują  idee  spójności  i  solidarności
społecznej.  Uroczyste  ogłoszenie  wyników  oraz
prezentacja  laureatów  podczas  ogólnopolskiego
wydarzenia  prowadzonego  w  postaci  on-line,  będzie
stanowić  doskonałą  okazję  dla  podmiotów  ekonomii
społecznej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  do
promocji  swojej  działalności.  Konkurs  o  przyznanie
certyfikatu  Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2021  organizowany jest  w ramach  projektu pn.  System
certyfikacji  znakami  jakości  dla  podmiotów  ekonomii
społecznej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego  realizowanego  w  partnerstwie  przez:
-    Ministerstwo  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  –  lidera
partnerstwa;
-  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  –  partnera;
-   Europejski  Dom  Spotkań  -  Fundację  Nowy  Staw
– partnera.

W  ramach  tegorocznej  –  czwartej  edycji  Konkursu,
przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku.                                                             
Kategoria II. Najlepszy pracodawca.                                         
Kategoria III. Sukces rynkowy.                                                   
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze 
środków zwrotnych EFS.                                                             
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł
(dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d)  udziału  w  targach  branżowych,  których  realizacja,
z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa
do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2.  Podmioty  Certyfikowane otrzymają  o  nagrody
w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł
(dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

Zgłoszenia
Wszystkich  zainteresowanych  udziałem  w  Konkursie
zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu
oraz  wypełnienia  formularza  zgłoszeniowego  wraz
z  załącznikami  za  pomocą  generatora  wniosków,
dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl
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Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2021 r.

Uroczyste  ogłoszenie  wyników  z  uwagi  na  pandemię
COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in.
na  stronie  internetowej  www.znakjakości.mrips.gov.pl
oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Więcej informacji na stronie:
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ek
onomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2020,-,ogloszenie,konkurs
u,4190.html

2.  Ogłoszenie  konkursowe  Prezydenta  Miasta  Słupska.
Konkurs  ofert  dla  podmiotów  uprawnionych
na  wsparcie  wykonania  w  2021  r.  zadań  publicznych
w  zakresie  dofinansowania  wkładu  własnego
organizacji  pozarządowych  do  realizacji  projektów
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących
realizacji zadań publicznych. 

W ramach konkursu wspierane będą:
1. przedsięwzięcia  i  projekty,  na  które  organizacje

pozarządowe  oraz  podmioty  prowadzące
działalność pożytku publicznego pozyskały środki
finansowe ze źródeł zewnętrznych,

2. oferty  o  dofinansowanie  wkładu  własnego
organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów
prowadzących  działalność  pożytku  publicznego,
realizujących  projekty  współfinansowane  ze
środków  zewnętrznych,  z  zakresu  zadań
publicznych określonych w Programie współpracy
Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na
2021 rok. 

W 2021 roku wysokość środków publicznych na realizację
zadań wynosi – 140.000,00 zł. 

Cele zadania publicznego. Celem zadań publicznych jest
realizacja  projektów  współfinansowanych  ze  środków
zewnętrznych,  z  zakresu  priorytetowych  zadań
publicznych określonych w Programie współpracy Miasta
Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. 

Rezultaty zadania publicznego. 
1. Otwarty katalog oczekiwanych rezultatów zadania

zgodny z charakterem proponowanych działań:
1)  np.  zorganizowanie  uroczystości/  imprez/  wydarzeń/
koncertów/szkoleń  cyklicznych/  warsztatów  i  innych,
efektywna  promocja  zadania  w  minimum  trzech

nośnikach  informacji  (np.:  radio,  telewizja,  FB,  strona
internetowa, prasa) itp.
2) proponowane wskaźniki oraz oczekiwane źródła danych
o  osiągniętych  wskaźnikach,  np.:  liczba  uroczystości/
imprez/ wydarzeń/ koncertu i innych, czas trwania, liczba
osób zaangażowanych przy realizacji  projektu, docelowa
liczba odbiorców określona jako „nie mniej niż”.
                           
2.  Ostateczna  wartość  rezultatów  ustalona  zostanie
w drodze negocjacji biorąc pod uwagę charakter zadania
i wysokość środków dofinansowania. 

Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Zadanie winno być wykonane w 2021 r. 
2.  Zadanie  winno  być  zrealizowane  z  najwyższą
starannością,  zgodnie  z  zawartą  umową  oraz
z obowiązującymi przepisami w zakresie danego zadania.
Ramowy  wzór  umowy  realizacji  zadania  publicznego
określony  został  Rozporządzeniem  Przewodniczącego
Komitetu  do  spraw  Pożytku  Publicznego  z  dnia
24  października  2018  r.  w  sprawie  wzorów  ofert
i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych
zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
3. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby
w  maksymalnym  stopniu  podmiotami  działań  byli
mieszkańcy Miasta Słupska. 
4.  Podmiot  ubiegający  się  o  dotację  winien  zrealizować
oferowane  zadanie  na  terenie  Miasta  Słupska.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
realizację zadania poza Słupskiem. 
5.  Oferent  realizujący  zadanie  publicznie,  zobowiązany
jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie
z postanowieniami umowy. Wzór sprawozdania określony
został  Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu  do
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w  sprawie  wzorów  ofert  i  ramowych  wzorów  umów
dotyczących  realizacji  zadań  publicznych  oraz  wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.
2057). 
6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie
przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów
określonymi  w  kalkulacji  przewidywanych  kosztów.
Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nie
nastąpiło zwiększenie jego wartości o więcej niż 20%. 

Termin składania ofert.  Oferty realizacji  zadań objętych
konkursem  należy  złożyć  w  wersji  elektronicznej  za
pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie
witkac.pl  do  15  października  2021  r.,  do  godz.  15.00.
Wersję  papierową  oferty  lub  „Potwierdzenie  złożenia
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oferty”  z  podpisami  osób  reprezentujących  organizację
zgodnie z zapisami w statucie, krs należy przesłać pocztą
(obowiązuje  data  wpływu  do  urzędu)  lub  złożyć  w
kopercie  opatrzonej  nazwą  i  adresem  oferenta  z
adnotacją  „Konkurs  ofert  2021” do Słupskiego Centrum
Organizacji  Pozarządowych  i  Ekonomii  Społecznej  ul.
Niedziałkowskiego  6  w  Słupsku,  w  nieprzekraczalnym
terminie  do  15  października  2021  r.,  do  godz.  15.30.
Obowiązuje  nabór  ciągły  lub  do  wyczerpania  środków.
Alternatywnym  sposobem  złożenia  wniosku  jest
wypełnienie  wersji  edytowalnej  i  przesłanie  za  pomocą
ePUAP. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym
terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 

Szczegóły informacji na stronie:
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3615.html

3.  Fundacja PGNiG Rozgrzewa Polskie Serca – Program
grantowy dla lokalnych inicjatyw społecznych.

Każda  lokalna  społeczność  posiada  swoją  wyjątkową
tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą
przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce
upamiętniać.  Dlatego  Fundacja  PGNiG  przygotowała
program  grantowy,  którego  celem  jest  wsparcie
lokalnych  inicjatyw  wspierających  regionalną  kulturę,
tradycję i historię. Pula grantów w programie wynosi aż
1 000 000 zł.

Założenia programu

Program Rozgrzewamy Polskie Serca, jest skierowany do:
organizacji  pozarządowych,  jednostek  samorządu
terytorialnego  i  ich  jednostek  organizacyjnych,  szkół
publicznych  i  przedszkoli  publicznych,  związków
wyznaniowych i ich organizacji.  Podejmowane inicjatywy
mają  budować kapitał  społeczny na lokalnym poziomie.
Przykładami  takich  inicjatyw  mogą  być:  wydarzenia
kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka,
produkcje  filmowe,  nauka,  edukacja  i  oświata,
upamiętnianie  wydarzeń  i  miejsc  historycznych  oraz
renowacja miejsc pamięci.

Zgłoszeń  można  dokonywać  na  stronie
rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie  od  28  kwietnia
do 31 lipca 2021 r. Należy zarejestrować się do programu,
a  następnie  przesłać  zgłoszenie  przez  formularz,  który
również znajduje się na stronie.

Dofinansowanie w programie
Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 
20 lub 40 tysięcy złotych.

Jury programu podczas oceny prac weźmie pod uwagę 
takie kryteria jak:

 potrzeba realizacji projektu dla określonej 
społeczności lokalnej,

 jakość koncepcji,
 zaangażowanie lokalnej społeczności,
 atrakcyjność oraz innowacyjność działań w 

odniesieniu do grupy odbiorców

Zachęcamy do zgłaszania projektów. Aby to zrobić, należy
zarejestrować się na stronie  rozgrzewamypolskieserca.pl
do końca lipca wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Ogłoszenie  wyników  nastąpi  do  15  września  2021  r.
Laureaci  otrzymają granty na realizację swoich inicjatyw
i będą mieli 12 miesięcy na ich realizację.

Patronem  Honorowym  programu  jest  Ministerstwo
Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu.  Patronat
medialny  nad  programem  objęły  Telewizja  Polska  oraz
Polskie Radio.

Więcej informacji na stronie:
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?
utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign
=fundusze

4.   Konkurs  POWER:  Podnoszenie  kompetencji
eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szef  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  działając  jako
Instytucja  Pośrednicząca  dla  Działania  2.16  POWER
ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn.
„Podnoszenie  kompetencji  eksperckich  przedstawicieli
organizacji  pozarządowych  w  zakresie  niezbędnym  do
prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”.
Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu
art.  3  ust.  2  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy
w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego
udokumentowanego doświadczenia w obszarze wsparcia,
tj. udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności
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z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami
polityki  przemysłowej,  prawa  pracy,  ekonomii
przedsiębiorstwa,  analizy  finansowej  (w  tym  z  zakresu
analizowania  informacji  i  danych  niezbędnych  do
przeprowadzenia procesu legislacyjnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie projektu?

Konkurs  umożliwi  dofinansowanie  podnoszenia
kompetencji  eksperckich  przedstawicieli  organizacji
pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego
udziału  w  procesie  stanowienia  prawa,  w  szczególności
z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami
polityki  przemysłowej,  prawa  pracy,  ekonomii
przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania
procedury  konkursowej.  IOK  szacuje,  że  rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do października 2021 r.

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu
przyjmowane będą w okresie od 21 czerwca 2021 roku do
6 lipca 2021 roku.

Wnioski  złożone  po  terminie  wskazanym  powyżej  nie
będą rozpatrywane.

Sposób składania wniosków:

Wniosek  o  dofinansowanie  jest  składany  w  formie
dokumentu  elektronicznego  na  formularzu
obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie
za  pośrednictwem  systemu  obsługi  wniosków
aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się
datę  złożenia  wersji  elektronicznej  wniosku  w  systemie
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie  kryteria  oceny  projektów  i  przebieg  procesu
oceny wniosków (oraz środki  odwoławcze przysługujące
wnioskodawcy)  zostały  określone  w załączonym poniżej
Regulaminie konkursu.

Finanse

Planowana  alokacja  na  niniejszy  konkurs  wynosi
5 000 000,00 PLN.

W  przypadku  pytań  prosimy  o  kontakt  pod  numerem
telefonu  –  tel.  22  694  71  31,  bądź  o  przesłanie  pytań
pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Maksymalny  dopuszczalny  poziom  dofinansowania
projektu: 100%

Więcej informacji na stronie:
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-
01621

5. Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie” 

Rusza konkurs „GOZpodarne wyzwanie”, skierowany do
szkół,  samorządów  i  organizacji  pozarządowych,
działających  na  rzecz  społeczności  lokalnych.
W konkursie wyróżnione zostaną najlepsze pomysły na
promocję  idei  gospodarki  cyrkularnej,  dzięki  której
oszczędzamy zasoby naturalne i dbamy o naszą planetę.
Popularyzacja  rozwiązań  GOZ  oraz  edukacja  w  tym
obszarze,  to  główne  cele  konkursu  „GOZpodarne
wyzwanie”.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 20 lipca.
Wystarczy wypełnić prosty formularz i znaleźć się wśród
20 cyrkularnych projektów dofinansowanych na 20-lecie
Stena Recycling.

Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie” skierowany
jest  do organizacji  pozarządowych,  samorządowych
jednostek  organizacyjnych,  takich  jak  świetlice
środowiskowe, biblioteki czy lokalne kluby, a także szkoły
i  inne  podmioty  działające  na  rzecz  społeczności
lokalnych.  Jego  celem  jest  wyróżnienie  pomysłów
promujących  rozwiązania  zgodne  z  gospodarką  obiegu
zamkniętego.  Realizacja  tego  typu  rozwiązań,  wymaga
zaangażowania  producentów,  ale  także  całego
społeczeństwa,  poprzez  kształtowanie  świadomych
zachowań konsumentów.

Gospodarka  Obiegu  Zamkniętego  to  kluczowy  element
budowania  zrównoważonej  przyszłości.  Pozwala
zmniejszyć  emisję  gazów  cieplarnianych,  między  innymi
dzięki ograniczeniu wydobycia i przetwarzania surowców
pierwotnych.  Umożliwia  także  zmniejszenie  ilości
odpadów,  które  trzeba  zagospodarować.  To  ambitny
projekt  przekształcenia  całego  systemu  produkcji
konsumpcji  tak,  by  całkowicie  wyeliminować  z  niego
pojęcie odpadu.

–  Jednym  z  kluczowych  kroków  na  drodze  do  zmiany
modelu  z  gospodarki  linearnej  na  cyrkularną,  jest
kształtowanie  odpowiednich  postaw  konsumentów.
To  właśnie  ich  świadome  wybory  są  niezbędne  do
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wdrożenia  zasad  zamkniętego  obiegu  w  naszym  kraju.
Choć  większość  Polaków  chciałoby,  aby  ich  ulubione
produkty pochodziły  ze zrównoważonej produkcji,  wciąż
niewielu  słyszało  o  idei  GOZ  oraz  jej  pozytywnych
skutkach  zarówno  dla  biznesu,  jak  i  społeczeństwa.
Właśnie  dlatego  ważne  jest  włączenie  w  działania
promujące  ideę  gospodarki  cyrkularnej,  organizacji
pozarządowych  oraz  innych  podmiotów,  mogących
wpłynąć bezpośrednio na najbliższe otoczenie – podkreśla
Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena
Recycling.

Stena Recycling chce wesprzeć inicjatywy skierowane do
społeczności lokalnych, które zachęcają do podejmowania
aktywności  w  obszarze  GOZ  oraz  mają  wpływ  na
kształtowanie  świadomości  i  postaw  sprzyjających
odpowiedzialnym  wyborom  konsumenckim.  W  ramach
konkursu  „GOZpodarne  wyzwanie”  Stena  Recycling
wyróżni  i  dofinansuje  najlepsze,  autorskie  pomysły  na
promocję i realizację idei gospodarki cyrkularnej. 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 20 lipca. 

Wystarczy  wypełnić  prosty  formularz  na  stronie
internetowej:www.stenarecycling.pl/konkursGOZ.
Wysokość  dofinansowania  wynosi  5000  zł.  Partnerem
wspierającym  konkursu  jest  Fundacja  "Za  górami,  za
lasami".

Stena Recycling obchodzi właśnie 20-lecie działalności na
polskim  rynku.  W  tym  czasie  przeszła  drogę  od
kilkuosobowej  firmy  skoncentrowanej  na  skupie
i  przetwarzaniu  złomu,  do  lidera  kompleksowych
rozwiązań  w  dziedzinie  gospodarowania  odpadami  oraz
usług  środowiskowych.  Stena  Recycling  korzysta
z  najlepszych,  skandynawskich  wzorców,  inwestuje
w  nowoczesne  technologie  przetwarzania  odpadów,
a także aktywnie działa w obszarze edukacji i promowania
rozwiązań  z  obszaru  gospodarki  obiegu  zamkniętego.
Oddziały  Stena Recycling  są  zlokalizowane w większości
dużych miast w Polsce, firma zatrudnia ponad 500 osób
i obsługuje kilka tysięcy przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie:
https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/

6.  Pożyczka  płynnościowa  dla  podmiotów  ekonomii
społecznej 

Podmioty  ekonomii  społecznej  (PES)  mogą  ubiegać  się
o  nową,  preferencyjną  pożyczkę  na  finansowanie
bieżącej  działalności.  Na  wsparcie  mogą  liczyć  m.in.
spółdzielnie  socjalne,  centra  integracji  społecznej
i  organizacje  pozarządowe  dotknięte  gospodarczymi
skutkami  pandemii  COVID-19.  Rozwiązanie  jest  już
dostępne u pośredników finansowych współpracujących
z BGK.

Z końcem kwietnia 2020 r. został uruchomiony specjalny
program  pożyczek  dla  podmiotów  ekonomii  społecznej
w  związku  z  panującą  w  kraju  sytuacją  społeczno-
gospodarczą  wywołaną  przez  epidemię  koronawirusa.
Zainteresowanie  jest  bardzo  duże – wsparcie  otrzymało
już 140 podmiotów, a liczba ta stale wzrasta.

Maksymalna  jednostkowa  wartość  pożyczki  –  do
wysokości  25%  wartości  rocznego  obrotu  uzyskanego
w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym i nie więcej
niż 100 tys. zł.

Środki  z  Jednostkowej  Pożyczki  mogą  zostać
przeznaczone  na  wydatki  bieżące,  obrotowe  lub
operacyjne, w tym np.:

1)  wynagrodzenia  pracowników (w tym także  składowe
należne ZUS, US),

2)  zobowiązania  publiczno  -  prawne  Ostatecznego
Odbiorcy,

3)  spłatę  zobowiązań  handlowych,  pokrycie  kosztów
użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) koszty administracyjne,

6) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Rozwiązanie  wypracowały  Ministerstwo  Funduszy
i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pożyczek  będą  udzielać  pośrednicy  finansowi  wybrani
przez BGK. Ich lista jest dostępna na stronie bgk.pl

Organizacje  prowadzące  działalność  gospodarczą  nie
nastawioną  na  zysk  będą  mogły  otrzymać  wsparcie  na
przykład na wynagrodzenia czy podtrzymanie produkcji. 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z  pożyczki  płynnościowej,  będą  mogły  skorzystać
podmioty  ekonomii  społecznej  (PES).  To  organizacje,
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które  prowadzą  działalność  gospodarczą,
a  wypracowane  zyski  przeznaczają  na  realizację  celów
statutowych.  Najczęściej  jest  to  praca  na  rzecz  osób
wykluczonych, bezrobotnych,  z niepełnosprawnościami.
PES  bardzo  często  angażują  się  w  rozwiązywanie
problemów społeczności lokalnych.
Misją  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  jest  wspieranie
rozwoju  społeczno-gospodarczego  Polski.  Realizując  to
zadanie, wspieramy także podmioty ekonomii społecznej.
Są  to  podmioty  gospodarcze,  które  niosą  pomoc
potrzebującym i wykluczonym i  -  jak każda inna firma -
zatrudniają pracowników. Pożyczka płynnościowa dla PES
to  nowe  rozwiązanie,  które  w  obecnej  trudnej  sytuacji
pomoże  m.in.  utrzymać  miejsca  pracy  –  mówi  Paweł
Chorąży,  dyrektor  zarządzający  pionem  funduszy
europejskich w BGK.

Do ubiegania  się  o  Jednostkową Pożyczkę uprawnione
będą następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

1)  przedsiębiorstwo  społeczne,  w  tym  spółdzielnia
socjalna,  o  której  mowa  w ustawie  z  dnia  27  kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1205, z późn. zm.);

2) podmiot reintegracyjny,  realizujący usługi  reintegracji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym:

a.  Centra  Integracji  Społecznej  (CIS)  i  Kluby  Integracji
Społecznej (KIS),

b.  Zakłady  Aktywności  Zawodowej  (ZAZ)  i  Warsztaty
Terapii  Zajęciowej  (WTZ),  o  których  mowa  w  ustawie
z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa
w art.  3 ust.  3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  688,  z  późn.  zm.)  lub  spółka
non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy,
o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie
więcej niż 50%;

4)  spółdzielnia,  której  celem  jest  zatrudnienie  tj.
spółdzielnie  pracy,  inwalidów  i  niewidomych,  działające
w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r.  - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.).

Warunkiem skorzystania  ze  wsparcia  jest  prowadzenie
działalności  gospodarczej  lub  odpłatnej  działalności

statutowej,  przez  minimum  12  miesięcy  i  posiadanie
przynajmniej  jednego  zamkniętego  roku  obrotowego.
Organizacja  powinna  także  spełniać  kryterium  mikro,
małego lub średniego przedsiębiorcy. Podmiot powinien
posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania
wraz z odsetkami i wykazywać realne źródła spłaty tych
zobowiązań.  Podmiot,  by  ubiegać  się  o  Pożyczkę
Płynnościową  musi  spełniać  łącznie  wszystkie
wymienione powyżej warunki.
Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej:

·  Maksymalna  jednostkowa  wartość  pożyczki  –  do
wysokości  25%  wartości  rocznego  obrotu  uzyskanego
w  ostatnim  zamkniętym  roku  obrachunkowym
z  działalności  gospodarczej  lub  odpłatnej  działalności
statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł.;

· Oprocentowanie - połowa stopy redyskonta weksli NBP
w skali roku (stopa redyskonta z dnia podpisania Umowy
Inwestycyjnej);

·  Okres  spłaty  Jednostkowej  Pożyczki  –  dla  pożyczek
udzielonych  do  31  grudnia  2020  r.  :  48  miesięcy;  dla
pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r.: 36 miesięcy;

 Karencja  w  spłacie  kapitału  pożyczki  –  dla
pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.: do 12
miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia
2021 r.:  do 6  miesięcy;  w okresie  karencji  brak
konieczności  spłaty  kapitału,  spłata  wyłącznie
zobowiązań  odsetkowych,  przy  czym  odsetki
w okresie karencji mogą być spłacane w okresach
kwartalnych  (niezależnie  od  tego,  czy  spłata  rat
kapitałowo-odsetkowych  będzie  następowała
w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

· Zabezpieczenie - preferowany weksel in blanco i/lub inne
zabezpieczenie  w  zależności  od  indywidualnej  oceny
wniosku o Jednostkową Pożyczkę;

· Brak prowizji i opłat;

·  Przeznaczenie  -  cele  płynnościowe,  finansowanie
bieżącej działalności;

·  Pożyczkobiorca  otwiera  wyodrębniony  rachunek
bankowy,  na  który  otrzymuje  Jednostkową  Pożyczkę,
z zastrzeżeniem iż wydatki mogą być ponoszone wyłącznie
z tego rachunku.

·  umorzenia  -  dla  pożyczek  udzielonych  do 31 grudnia
2020 r. – możliwość dokonania częściowego umorzenia
kapitału  Jednostkowej  Pożyczki  w  wysokości  15%  lub
25%  kapitału  pożyczkowego,  po  spełnieniu  warunku
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i  osiągnięciu kryterium. Atrakcyjne warunki obowiązują
dla  pożyczek  udzielanych  do  końca  2020  roku
(po  wprowadzeniu  planowanych  zmian  preferencyjne
warunki  obowiązywać  będą  do  30  czerwca  2021  r.).
Potem PES będą mogły nadal ubiegać się o preferencyjne
wsparcie,  ale  niektóre  parametry  pożyczek  ulegną
zmianie.  Skróci  się  maksymalny  okres  spłaty  (do  36
miesięcy)  i  karencja  w  spłacie  kapitału  pożyczki
(do 6 miesięcy).

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pożyczek  na  terenie  całego  kraju  udzielają  pośrednicy
finansowi, współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć
na stronie bgk.pl.

Ważne dla PESów

Istotny  dla  zainteresowanych  pożyczką  podmiotów
ekonomii  społecznej  jest  brak  prowizji  i  opłat  oraz
możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast
miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach).

Aktualnie  (na  dzień  01.12.2020r.)  pożyczek
płynnościowych  dla  podmiotów  ekonomii  społecznej
udzielają m. in.:

· Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,

· Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,

· Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

BGK  na  bieżąco  nawiązuje  współpracę  z  kolejnymi
instytucjami  pośredniczącymi  w  udzielaniu  pożyczek
podmiotom  ekonomii  społecznej.  Ich  listę  na  bieżąco
można śledzić na stronie Banku.

Więcej informacji na stronie:
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-
wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczki-
plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

7.   Dobra wiadomość! Organizacje pozarządowe
ze wsparciem do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej wprowadzająca
Tarczę 6.0 to rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców,
ale także dla organizacji  pozarządowych. – Dzięki temu
wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów
wsparcia  do  czerwca  2021  r.  m.in.  dla  organizacji
pozarządowych,  fundacji,  stowarzyszeń.  To  ważna

i  potrzebna  pomoc  –  mówi  minister  rodziny  i  polityki
społecznej Marlena Maląg. 

Nowelizacja  tzw.  specustawy  covidowej  rozszerzająca
wsparcie  m.in.  dla  organizacji  pozarządowych  weszła
w życie 16 grudnia br. Dzięki temu wydłużono stosowanie
dotychczasowych  instrumentów  wsparcia  do  czerwca
2021  r.  m.in.  dla  organizacji  pozarządowych,  a  także
fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń
wiejskich, spółdzielni socjalnych, parafii, zakonów i innych
kościelnych osób prawnych. To bardzo dobra wiadomość
oraz  niezwykle  ważne  i  potrzebne  wsparcie  –  mówi
minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O jakich instrumentach mowa?

dofinansowanie  części  kosztów  wynagrodzeń  dla
organizacji  prowadzącej  działalność  gospodarczą  ze
spadkiem przychodów z tej działalności (art. 15zzb),
pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie
bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd),
pożyczka  do  5.000  zł  dla  organizacji  pozarządowej  na
pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub
statutowej (art. 15zzda),
dofinansowanie  części  kosztów  wynagrodzeń  dla
organizacji  ze  spadkiem  przychodów  z działalności
statutowej (art. 15zze),
dofinansowanie części  kosztów wynagrodzeń kościelnej
osoby prawnej (art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych
instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. 

Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r.
Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?
Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz
podmiot  uprawniony  składa do  powiatowego  urzędu
pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.
W jakiej formie należy złożyć wniosek?
Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej
poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej
do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę
Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym,  pozwoli  na
obsługę sprawy bez konieczności  wizyty w powiatowym
urzędem  pracy  i  znacznie  przyśpieszy  otrzymanie
dofinansowania.
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Kto może ubiegać się o pomoc?
Do  katalogu  wspomnianych  organizacji  i  podmiotów
zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia
zwykłe,  kluby  sportowe,  koła  gospodyń  wiejskich,
spółdzielnie  socjalne,  parafie,  zakony  i  inne  kościelne
osoby prawne.

Uwaga!
1. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb oraz 15zzd

ustawy,  przewidziane  jest  tylko  dla  organizacji
będących  przedsiębiorcami  (tj.  prowadzących
działalność gospodarczą).

2. W  zależności  od  wnioskowanego  wsparcia
warunkiem jego otrzymania jest m.in. wykazanie
spadku  obrotów/przychodów  z  działalności
gospodarczej/statutowej  i  nie  zaleganie  w
regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek
na  ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub  Fundusz
Solidarnościowy  (art. 15zzb  i  15zze)  lub
prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2019 r.
(art. 15zzd i 15zzda).

Szczegółowe  informacje  dot.  poszczególnych
instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych
dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać tutaj:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza

8.   Bezpieczeństwo  w  podatkach  dla  organizacji
pozarządowych. Webinarium FAOO. 

Fundacja Akademia Organizacji  Obywatelskich zaprasza
na  trzecie  i  ostatnie  webinarium  w  ramach  cyklu  „Co
w prawie piszczy?”. Spotkanie poprowadzą Matusz Piech
(prawnik i doradca podatkowy) oraz Grzegorz Wiaderek
(członek  zarządu  Instytutu  Prawa  i  Społeczeństwa
INPRIS). 
Główne treści webinarium 8 czerwca 2021 o godz. 10.00:

 Czym  jest  bezpieczeństwo  w  podatkach  i  czy
można  samodzielnie  zbudować  własną  „tarczę
podatkową”?

 Odpowiedzialność  finansowa,  karno-skarbowa
i podatkowa – kogo i kiedy dotyczy?

 Jakie  praktyki  biznesowe  w  zakresie
bezpieczeństwa podatkowego można zastosować
w przypadku zarządzania  organizacją?  Przydatne
i dostępne narzędzia.

Dla kogo jest cykl "Co w prawie piszczy"?

Oferta  została  przygotowana  z  myślą  o  organizacjach
z  małą  strukturą,  o  niewielkim  budżecie.  Wśród  takich
podmiotów  rzadkie  jest  korzystanie  z  profesjonalnej
i  płatnej  pomocy prawnej.  Tym bardziej  ważne  jest,  by
posiadać  aktualną  i  podstawową  wiedzę  o  prawnych
uwarunkowaniach  funkcjonowania  organizacji  oraz
umiejętności  minimalizowania  ryzyka  prawnego
prowadzonych  działań.  Ważna  jest  też  wiedza,  jak
zabezpieczyć organizację przez ryzykiem prawnym, kiedy
można  próbować  radzić  sobie  samemu,  a  kiedy  trzeba
skorzystać z pomocy.

Zapisy i zasady udziału w edukacyjnym cyklu

Oferta jest bezpłatna. Obowiązuje limit maksymalnie 100
osób  uczestniczących  w  jednym  webinarium.  Aby  się
zgłosić  należy wypełnić  i  wysłać formularz  rejestracyjny.
Osoby  zakwalifikowane  otrzymają  wiadomość  zwrotną
z  linkiem  do  platformy  ZOOM.  Na  każde  webinarium
obowiązują  odrębne  zapisy.  Zwracamy  uwagę  na
konieczność  zapewnienia  sobie  odpowiedniego  sprzętu
i  łącza.  Listę  rekomendowanych  materiałów  do
samodzielnej nauki, wraz z linkami otrzymają osoby, które
zarejestrują się przynajmniej na jedno webinarium.

Więcej informacji?

Pobierz  szczegółowy  program  edukacyjnego  cyklu  wraz
z opisem webinariów oraz sylwetkami prowadzących.

Edukacyjny  cykl  jest  organizowany  w  ramach  Mobilnej
Akademii NGO MANGO, projektu realizowanego z dotacji
programu  Aktywni  Obywatele  –  Fundusz  Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG.

9.  Półkolonie ADVENTURE nad morzem w Ustce 2021

Niezwykłe  półkolonie  nad  morzem  w  Ustce.  Grupa
pedagogów  z  pasją  zaprasza  na  twórczy  lipiec
w ADVENTURE.

W programie:
       -      zajęcia z kreatywności,

 warsztaty teatralne,
 zajęcia ekologiczne,
 wędrówki lokalne,
 chwila na „leżing i plażing”

Opieka zapewniona od poniedziałku do piątku w godz. od
8:00 – 16:00. Pełne wyżywienie: śniadanie i obiad.
Ilość miejsc: 2 grupy po 12 osób.
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TURNUSY:
28.06.2021 – 02.07.2021
05.07.2021 – 09.07.2021
12.07.2021 – 16.07.2021

Zapisy:
tel. 517 083 015
e-mail: przystan@adventure.edu.pl

Organizator: Przystań Adventure Sp. z o.o.  w Ustce 

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:

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

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

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

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

7. przedsiębiorstwa społeczne (PS),
8. 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
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. 122  (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
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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:

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

4. wymianę doświadczeń. 

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

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w subregionie słupskim.
 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl,
serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich oraz  ze  stron  internetowych
podanych w treści wiadomości.
oprac. Patrycja Nytko
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	O jakich instrumentach mowa?

