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1. Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR 
SPOŁECZNY – aż 550 000 zł w 2021 roku na projekty 
realizowane na obszarze Pomorza! 

 

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz 

skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego 

zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą 

organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 

jest dla Ciebie! 

 

Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, 

którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji 

Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie                            

i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

Rozpoczął się nabór do Funduszu Nowy AKUMULATOR 

SPOŁECZNY! 

 

Zapraszamy do składania wniosków na: 

– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego 

(mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł) 

– na wsparcie rozwoju młodej organizacji 

pozarządowej (grant do 10.000 zł) 

 

Dla kogo? 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 

województwa pomorskiego; aktywnych grup 

mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra 

wspólnego. 

 

Nabór wniosków trwa od 18 czerwca: 

– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery 

pożytku publicznego                  

– do 18 sierpnia 2021 – na wsparcie rozwoju młodej 

organizacji. 

 

Projekty mogą być realizowane w terminach: 

– od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub 

projekty ze sfery pożytku publicznego 

– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej 

organizacji pozarządowej. 

 

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych 

inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji! 

Bieżące informacje są także na: 

facebook.com/akumulatorspoleczny. 

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować 

się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni 

powiat                        i wypełnić formularz on-line. 

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji 

elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także 

opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu 

z opisem pomysłu! 

 

Zachęcamy do kontaktu z Operatorami i organizacjami 

współpracującymi, które działają na Waszym terenie. 

Sprawdź jak blisko Ciebie jest Fundusz Nowy 

AKUMULATOR SPOŁECZNY: 

http://akumulatorspoleczny.pl/kontakt/ 

 

 

Więcej informacji na stronie: 
http://akumulatorspoleczny.pl/czas-start-konkurs-
2021-uruchomiony/ 

http://www.facebook.com/akumulatorspoleczny
http://www.witkac.pl/
http://akumulatorspoleczny.pl/kontakt/
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2. Znasz ludzi, którzy pomagają i uczą pomagać? Zgłoś 
ich do X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” 

 
Trwa X edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” 
skierowanej do społeczników i osób bezinteresownie 
pomagających innym. Muzeum Powstania 
Warszawskiego pragnie ich uhonorować i wskazać jako 
wzór do naśladowania. Nagroda daje możliwość 
docenienia spontanicznych akcji i inicjatyw lokalnych; 
oraz niebanalnych i wyjątkowych osobowości w 
Państwa otoczeniu. 
 

Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają i uczą 

pomagać – zachęcamy do zgłoszenia ich do Nagrody im.                          

Jana Rodowicza „Anody”.  

Dobro ma twarz konkretnych osób. W poprzednich 

edycjach nagrodziliśmy m.in. lekarza, który stworzył 

pierwsze na Podlasiu hospicjum domowe, a także 

prawniczkę z Dębicy za zaopiekowanie się nocującą na 

dworcu nieznajomą starszą Ukrainką, która przyjechała 

do Polski na grób ojca. Wśród wyróżnionych znaleźli się 

też kierowca ze Strzelec Krajeńskich, który podczas 

podróży służbowej ocalił życie czterem osobom ratując 

je   z płonących pojazdów czy jedenastolatek z Poznania, 

który dzięki sprawnie przeprowadzonej reanimacji 

uratował swojego wujka. 

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody, w której 

zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński, Jacek Dębicki, 

Anna Gołebicka, dr Dariusz Karłowicz, Jakub Wygnański, 

Olga Puncewicz oraz Jan Rodowicz (przedstawiciel 

rodziny patrona Nagrody). Honorowe wyróżnienie 

przyznawane jest w 3 kategoriach: całokształt dokonań, 

akcja społeczna i wyjątkowy czyn. 

Zgłoszenia można przesyłać do 6 września 2021 roku 

poprzez formularz online lub pocztą na adres: Muzeum 

Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 

Warszawa. 

Formularz online: https://www.1944.pl/artykul/znasz-

ludzi-ktorzy-pomagaja-i-ucza-pomagac,5155.html 

Ogłoszenie wyników odbędzie się w marcu 2022 roku. 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody – 

osób reprezentujących różne pasje, talenty i zawody, 

wyróżniających się zaangażowaniem i aktywnością 

społeczną, inspirujących innych. 

Więcej informacji na www.1944.pl 

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.  

https://www.1944.pl/artykul/znasz-ludzi-ktorzy-pomagaja-i-ucza-pomagac,5155.html
https://www.1944.pl/artykul/znasz-ludzi-ktorzy-pomagaja-i-ucza-pomagac,5155.html
http://www.1944.pl/
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign=fundusze
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign=fundusze
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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=di
splay&utm_source=ngo&utm_campaign=fundusze 
 

4.  Konkurs POWER: Działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej   

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza 

Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-

IZ.00-00-001/21 w temacie Mobilność ponadnarodowa 

kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców 

zawodowych współpracujących ze szkołami 

branżowymi oraz przedstawicieli organów 

prowadzących szkoły branżowe, Działanie 4.2 

Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ok. 4 miesięcy od 

zakończenia naboru wniosków 

Miejsce składania wniosków 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 

elektronicznie od 12 do 23 lipca 2021 r. do godz. 15.00, 

za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków 

Aplikacyjnych SOWA. 

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina 

wpływu wniosku do SOWA. 

Na co i kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać 

się: 

• administracja publiczna, w tym urzędy 

administracji publicznej i jednostki przez nie 

nadzorowane lub im podległe, 

• instytucje rynku pracy, 

• instytucje pomocy i integracji społecznej, 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, 

• szkoły i placówki systemu oświaty, 

• uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie 

na poziomie wyższym, 

• przedsiębiorstwa, 

• podmioty ekonomii społecznej, 

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą 

w PO WER, 

• organizacje pozarządowe, 

• federacje lub związki organizacji pozarządowych 

i podmiotów ekonomii społecznej, 

• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki 

jednostek samorządu terytorialnego, 

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna, 

obserwacja lub warsztaty w instytucjach działających w 

sektorze kształcenia zawodowego) dla przedstawicieli 

kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców 

zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi 

oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły 

branżowe. 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały określone                               

w regulaminie konkursu. 

Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu 97 % 

Minimalny wkład własny 3,00 % 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów 

Alokacja na konkurs wynosi 700 000 PLN 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/ 

 

5. Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”  

 
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z 

Kulturą”. Fundacja wspiera organizację interesujących                                    

i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami                       

w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie 

itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. 

 

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko 

pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
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podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi 

beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), 

liceów ogólnokształcących, techników, branżowych 

szkół                           I stopnia, branżowych szkół II 

stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy 

lub szkół policealnych)                        z obszarów 

wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. 

mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej 

oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa 

kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. 

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku                     

o dotację przez stronę internetową Fundacji 

https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”. 

W Konkursie mogą brać udział:  

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia                        

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2167 ze zm.),  

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2261 ze zm.)  

c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie 

spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 

oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników (dalej „Wnioskodawca”)  

Nabór wniosków od 01.07.2021 r. 

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców 

upływa 31.07.2021 r. (decyduje data złożenia Wniosku                  

w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie 

https://fundacja.pzu.pl/). 

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie 

projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 

01.10.2021 r. do 01.04.2022 r. 

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć                 

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto). 

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy                     

w dotowany projekt w wysokości minimum 10% 

wartości dotacji. 

Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą 

przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu 

Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie 

koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą 

pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów 

programowych. 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514372 

 

6.  Rusza inicjatywa „Dobre sąsiedztwo – dobro 

wspólne” 

 

Ruszył nabór zgłoszeń na organizację lokalnych 

spotkań mających na celu sieciowanie uczestników 

różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności                      z jednej lub kilku sąsiadujących 

gmin. Inicjatywa „Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne” 

realizowana jest w ramach Programu „Lokalne 

Partnerstwa PAFW”. 

 

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” to 
przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowane przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce od 2009 roku. Dzięki różnorodnej 
ofercie programowej PAFW                  w wielu gminach 
w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy 
zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające 
szansę na wyzwolenie dodatkowej energii 
obywatelskiej.  
 
Program oferuje beneficjentom takich projektów 
możliwość podejmowania wspólnych, partnerskich 
przedsięwzięć wykorzystujących nagromadzony 
potencjał w działaniach na rzecz całych lokalnych 
społeczności. Jednocześnie przyczynia się do umacniania 
lokalnego kapitału społecznego poprzez synergię 
doświadczeń                    i rezultatów różnych inicjatyw. 
Powstają partnerstwa składające się z uczestników kilku 
programów PAFW – tworzą oni Grupę Inicjatywną 
stanowiącą trzon lokalnej koalicji. Dołączają do niej 
samorządy, firmy, lokalne media oraz organizacje 
pozarządowe i instytucje, które dotychczas nie brały 
udziału w programach Fundacji. Dotychczas zawiązało 
się 61 partnerstw w ponad 100 gminach. 
 
W wielu miejscach w Polsce, gdzie nie zawiązały się 
jeszcze lokalne partnerstwa, są organizacje, instytucje                
i osoby, które mają doświadczenie w realizacji 
programów PAFW. Nie zawsze jednak się znają i mają 
okazję do współpracy czy wymiany doświadczeń. Z 
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myślą o nich w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa 
PAFW” uruchomiona została nowa inicjatywa – „Dobre 
sąsiedztwo – dobro wspólne”. Inicjatywa ta ma na celu 
nawiązanie i rozwijanie współpracy między uczestnikami 
różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Służyć 
ma również wymianie doświadczeń i dobrych praktyk                     
w realizacji programów PAFW. 
 
Aby wziąć udział w inicjatywie i otrzymać grant                           
w wysokości do 1,500 zł na realizację spotkania 
sieciującego należy: 
– zebrać minimum 3 przedstawicieli organizacji  
i instytucji, które w ostatnich 5 latach brały udział w 3 
różnych programach PAFW na obszarze jednej gminy 
lub maksymalnie kilku sąsiadujących gmin. Pomocna                
w odnalezieniu beneficjentów z danego obszaru może 
być mapa programów PAFW dostępna pod 
linkiem:https://mapa.pafw.pl 
– stworzyć program spotkania (szczegóły  
w Regulaminie) 
– wypełnić formularz, dostępny na stronie i wysłać go na 
adres: e.dmochowska@filantropia.org.pl 
 
W ramach inicjatywy, poza mini-grantami, przewidziane 
jest również wsparcie Animatora Dobra Wspólnego. 
Animatorzy Dobra Wspólnego to wybrani alumni 
programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Są wśród nich 
doświadczeni trenerzy, doradcy i moderatorzy. Wszyscy 
uczestniczy będą mieli okazję zapoznać się  
z wypracowaną w programie metodą animacji. 
Uczestnicy inicjatywy „Dobre sąsiedztwo-dobro 
wspólne”, zachęcani będą do utworzenia grupy 
inicjatywnej                           i aplikowania do kolejnej 
edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. 
 
Zgłoszenia są przyjmowane od 28 kwietnia 2021 w 
trybie ciągłym, do wyczerpania puli w wysokości 7000 
zł. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie 
Konkursu. 
Więcej informacji na: 

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/rusza-inicjatywa-

dobre-sasiedztwo-dobro-

wspolne/?fbclid=IwAR3gEX8EVARQ4KfcqOKUcb4zSkUZ

RN_CDEe220wI7iObYZjxMwKIstGEW8E 

 

7.  Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze 

Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia  

W ramach Konkursu [eS] nagradzani są ci, którzy                         

z sukcesem łączą działalność ekonomiczną                                        

z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego 

problemu społecznego.                        

 

W Konkursie, poza standardową procedurą zgłoszenia, 

istnieje także możliwość nominowania podmiotów 

ekonomii społecznej. Dzięki temu umożliwiany jest 

instytucjom z regionu, najlepiej znającym podmioty ze 

swojego otoczenia, zarekomendowanie ich do udziału                 

w tym jedynym ogólnopolskim Konkursie. 

 

Poza zachęceniem przedsiębiorstw społecznych do 

zgłoszenia się do Konkursu, szczególnie zależy na 

nominacjach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

 

Do Konkursu można nominować podmioty, które 

działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność 

zasługuje - zdaniem Państwa - na dostrzeżenie  

i wyróżnienie. 

 

Na nominacje i zgłoszenia jest czas do 11 lipca 2021. 

Następnie wszystkie aplikujące podmioty zostaną 

ocenione przez ekspertów społecznych  

i ekonomicznych.  

 

W około dziesięciu najwyżej ocenionych 

przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po 

których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady 

Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: 

Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na 

Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 

złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (5000 

złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie 

internetowe. 

Tegoroczną edycję Konkurs zakończy uroczysta Gala, 

która odbędzie się 4 listopada 2021 roku. 

Więcej informacji odnośnie Konkursu [eS], jego 

regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego 

można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl. W razie 

pytań: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 574 17 90 

81. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://konkurs-es.pl/ 

 

8.  Program grantowy Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”: 

Moje miejsce na Ziemi! 

 

https://mapa.pafw.pl/
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin_Dobre-sasiedztwo_LPPAFW.pdf
mailto:e.dmochowska@filantropia.org.pl
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/rusza-inicjatywa-dobre-sasiedztwo-dobro-wspolne/?fbclid=IwAR3gEX8EVARQ4KfcqOKUcb4zSkUZRN_CDEe220wI7iObYZjxMwKIstGEW8E
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/rusza-inicjatywa-dobre-sasiedztwo-dobro-wspolne/?fbclid=IwAR3gEX8EVARQ4KfcqOKUcb4zSkUZRN_CDEe220wI7iObYZjxMwKIstGEW8E
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/rusza-inicjatywa-dobre-sasiedztwo-dobro-wspolne/?fbclid=IwAR3gEX8EVARQ4KfcqOKUcb4zSkUZRN_CDEe220wI7iObYZjxMwKIstGEW8E
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/rusza-inicjatywa-dobre-sasiedztwo-dobro-wspolne/?fbclid=IwAR3gEX8EVARQ4KfcqOKUcb4zSkUZRN_CDEe220wI7iObYZjxMwKIstGEW8E
http://www.konkurs-es.pl/
mailto:krzysztof.alcer@fise.org.pl
https://konkurs-es.pl/
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Fundacja ORLEN prowadzi nabór do czwartej edycji 

programu grantowego dla społeczności lokalnych 

„Moje miejsce na Ziemi”. Do 29 lipca br. organizacje 

pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski 

mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na 

działania w swoich małych ojczyznach. Budżet 

programu to 2 miliony złotych. Szansę na grant ma w 

tym roku aż 200 podmiotów. 

 

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł 

Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów 

związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, 

kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym 

rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko 

organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, 

szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. 

 

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje 

miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w 

skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego 

korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą 

miały przede wszystkim projekty poprzedzone 

rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, 

integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy 

różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w 

okresie od 29 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 

roku. 

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE: 

https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login 

 

Termin składania wniosków upływa 29 lipca br. o 

godzinie 23.59. Po tej dacie nie będzie możliwości 

złożenia wniosku do programu. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Mo

je-miejsce-na-ziemi.aspx 

 

9.  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.: 
 

 zasad uruchamiania PS, 

 możliwych do pozyskania środków na rozwój  
przedsiębiorstwa społecznego,  

 zasad prowadzenia działalności gospodarczej 
przez PES, 

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

 zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

 
Informacje udzielane są: 

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

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

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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.: 

 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 

 w zakresie księgowo – podatkowym:  
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, 
księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia 
społeczne 

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

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

 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: 

 pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 
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 pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb  
klientów, 

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

 monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
 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: 

 współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb                         
i najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

 współpracę z instytucjami zapewniającymi 
dostęp  
do wsparcia finansowego dla PES, 

 wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

 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 

 

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 

       

       

       

  

mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/

