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1. Organizacja turniejów oraz wydarzeń dla dzieci i 

młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych 

stowarzyszeń i... 

 
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pod nazwą: Organizacja turniejów oraz wydarzeń dla 
dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych 
stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. 
 
Nazwa zadania: organizacja turniejów oraz wydarzeń dla 
dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych 
stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako 
oferent). 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym 
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w 
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań. 

3. Zlecenie zadania odbywa się w formie 
wspierania tego zadania wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

4. Wysokość dotacji na zadania zlecone w formie 
wspierania nie może przekroczyć 80% 

całkowitych kosztów realizacji zadania. W 
przypadku przekroczenia progu 80% oferta 
zostanie odrzucona. 

5. Wymagany jest wkład własny finansowy 
podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez 
wnioskującego o dotację w wysokości minimum 
10 % otrzymanej kwoty dotacji. W przypadku 
niezachowania wymaganego wkładu 
finansowego oferta zostanie odrzucona 

 
Oferta powinna być złożona na stronie serwisu 
internetowego Witkac.pl do dnia 21.10.2021 r., 
natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt. 2 należy 
złożyć do dnia 22.10.2021 r. w godzinach otwarcia 
Urzędu Gminy Kobylnica w sekretariacie, ul. Główna 20 
lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu do urzędu). 
 
Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia 
papierowego potwierdzenia złożenia oferty w 
wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie 
merytorycznej. 
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym 
terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 
 
Więcej Informacji na stronie: 
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=18053 
 

2. Innowacyjne pomysły odpowiadające na wyzwania 
rynku pracy. Trwa nabór do inkubatora TransferHUB. 

 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, 
jak również organizacje i instytucje do udziału w 
Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=18053
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wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły 
powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów 
tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, 
starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i 
robotyzacji. Wnioski można składać do 6 grudnia br. 
poprzez formularz dostępny na stronie transferhub.pl. 

Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi 
odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie 
przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej 
cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, 
pomimo wielu pozytywów, związane jest ze 
zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i 
utworzeniem nowych etatów, na które wielu z 
długoletnich pracowników nie posiada jednak 
wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną 
na utratę miejsc pracy bądź konieczne 
przekwalifikowanie są osoby po 50. roku życia. Pomimo 
gotowości i zaangażowania w zdobywaniu kolejnych 
doświadczeń i uprawnień, nierzadko nie otrzymują 
szansy na wykazanie się w nowej roli.  
– Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania 
innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą 
skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających 
działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i 
robotyzacji, oraz starzejącym się społeczeństwie, ale 
również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego 
traktowania w zakresie dostępu nie tylko do edukacji, ale 
i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do 
udziału w projekcie TransferHub zachęcamy wszystkie 
osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma 
potencjał innowatora, korzystając z indywidualnych 
doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na 
zmianę – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, 
dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. 
 
Zgłoszenie pomysłu 
Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne 
rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz 
online dostępny na stronie transferhub.pl. Ponadto, 
wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru 
(transferhub.pl/o-transferhub/procedury) i 
wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do 
formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony.  

Przesłane innowacje podlegają ocenie merytorycznej 
Komisji pod względem ich skuteczności, efektywności, 

innowacyjności, prostoty w użytkowaniu i potencjału 
upowszechnienia pomysłu na szerszą skalę. Kolejny etap 
stanowi obowiązkowy kurs dla wybranych przez komisję 
innowatorów. Granty w wysokości ok. 38 000 zł 
przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają 
autorzy około 50 innowacji. Minimum 10% z nich 
otrzyma następnie wsparcie na upowszechnienie 
projektu i zdobycie wartościowych partnerów. Podczas 
poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe 
wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony 
ekspertów i opiekunów innowacji. Projekt TransferHub 
jest realizowany od maja 2020 roku do lipca 2023 roku. 

– Z innowatorkami i innowatorami społecznymi 
pracujemy od 2016 roku. Wsparliśmy procesy 
wypracowania i przetestowania już blisko 50 pomysłów 
innowacyjnych. Obecnie jaskrawiej niż dotychczas 
widzimy potrzebę poszukiwania nowatorskich 
rozwiązań, nawet w mikro skali. Trwająca już półtora 
roku pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji pracy. W 
trakcie lockdownu wyraźnie uwidocznił się także 
problem nierówności kobiet i mężczyzn w wielu 
wymiarach rynku pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, 
które nawet w małym wymiarze będą wpływać na 
poprawę funkcjonowania polskiego rynku pracy. 
Czekamy na takie pomysły!–zachęca Julia Koczanowicz-
Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i 
Prezeska Zarządu FISE.  

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. 
Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe 
wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie starzejącego się 
społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku 
pracy, a także wyzwań w obliczu automatyzacji i 
robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest 
realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Więcej informacji dot. poszczególnych etapów projektu 
można znaleźć na stronie internetowej transferhub.pl 
oraz Facebooku 
https://www.facebook.com/transferhub/ 
 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych działa na 
rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego w obszarach rynku pracy, 
przedsiębiorczości społecznej i partycypacji 

https://www.facebook.com/transferhub/
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obywatelskiej. Staramy się tak wpływać na zmiany 
systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz 
bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. 
Więcej informacji o naszych projektach znaleźć można 
na stronie https://fise.org.pl/ 
 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej 
działającą, od 2000 roku, i największą organizacją 
pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy 
sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca 
inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla 
polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i 
łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Więcej informacji na stronie: 
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/inn
owacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-
pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/ 

 

 

3. Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych. 
 
Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł. To 
szansa, by wprowadzić w życie nowe ciekawe 
rozwiązania wspierające osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
 
Trwa nabór do ogólnopolskiego inkubatora Włącznik 
Innowacji Społecznych. Inkubator to przestrzeń do 
tworzenia, rozwijania i eksperymentowania. Oferujemy 
granty o średniej wartości 32 tys. zł. To szansa by 
wprowadzić w życie nowe ciekawe rozwiązania 
wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
 
Masz pomysł? Nie czekaj – skonsultuj go z nami już dziś. 
Pomożemy, doradzimy jeszcze przed wysłaniem 
zgłoszenia. 
 
Poszukujemy pomysłów dedykowanych m.in migrantom 
i migrantkom, dzieciom i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie 
bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na 
płeć, orientacje seksualną, osobom z 
niepełnosprawnościami oraz seniorom.  
 
Od czego zacząć? W poniedziałek 4 października, 
zapraszamy na webinar informacyjny.  

 Opowiemy kogo szukamy, jakie wsparcie oferujemy i jak 
się do nas zgłosić. Zarejestruj się już teraz 
https://forms.gle/yVzhXyBBCrQ5kWfj7 
 
Przed nami także warsztaty kreatywne. Do wyboru 13, 
20 i 21 października: 
https://forms.gle/B2qAPNY6mutJrb9A7 
 
Nabór trwa do 30 października 2021 r. Włącz się do 
działania! 
 
Informacje na temat inkubatora Włącznik Innowacji 
Społecznych dostępne są na stronie internetowej: 
http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-
nabory/otwiera się w nowej karcie oraz na Facebooku: 
https://www.facebook.com/innowatorzy. 
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Liderem projektu 
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
partnerami Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
UM WZ. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/362981-inkubator-wlacznik-
innowacji-spolecznych-362981.html 
 

4. Onkogranty V. 
 
Poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych 
przez inne instytucje projektów eksperckich i 
edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii 
Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. 
 
Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi 
Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru 
do V edycji konkursu Onkogranty, w którym 
poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych 
przez inne instytucje projektów eksperckich i 
edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki 
z Rakiem w Polsce 2015-2024. 
 
Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest 
efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i 
doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/
https://fundusze.ngo.pl/362981-inkubator-wlacznik-innowacji-spolecznych-362981.html
https://fundusze.ngo.pl/362981-inkubator-wlacznik-innowacji-spolecznych-362981.html
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instytucji zainteresowanych zmianami w polskim 
systemie walki z rakiem. 
 
Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i 
wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje 
pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły 
badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie 
w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego 
konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu 
będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez 
zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na 
rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób 
nowotworowych 
 
W V edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w 
trzech kategoriach: 
 
Nowotwór jako choroba przewlekła 
Onkologia po pandemii 
Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 
Termin zgłaszania projektów upływa 30 października 
2021 r. 
Wyniki V edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 
stycznia 2022 r. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/362944-onkogranty-v.html 
 

5. Konkus MEiN: Pozytywny klimat szkoły. 
 
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację w latach 2021 - 2023 zadania z zakresu 
zdrowia publicznego pn. Pozytywny klimat szkoły - 
realizacja projektów i programów edukacyjnych, 
wychowawczych, interwencyjnych oraz 
profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, 
w tym programów profilaktyki uniwersalnej, 
wskazującej i selektywnej. 
 
Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują: 
 

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia 
społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości 
życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb 
różnych grup społeczeństwa, w szczególności 
dzieci, młodzieży i osób starszych; 

3) promocję zdrowia; 
4) profilaktykę chorób; 

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania 
lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego w środowisku 
zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; 

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa; 

7) inicjowanie i prowadzenie: 
 

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia 
publicznego, 

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej 
działalności naukowej w zakresie zdrowia 
publicznego; 

 
8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego; 
9) ograniczanie nierówności w zdrowiu 

wynikających z uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych; 

10) działania w obszarze aktywności fizycznej, 
 
- w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania 
określonym w części I. 
 
Określenie zadania z zakresu zdrowia publicznego 
 
Zadanie z zakresu zdrowia publicznego składa się z pięciu 
modułów. Celem konkursu jest wybór najlepszej 
oferty/najlepszych ofert dotyczących realizacji: 

• pojedynczego modułu (moduł I albo moduł II 
albo moduł III albo moduł IV albo moduł V) albo 

• pojedynczego modułu (moduł III albo  moduł IV 
albo moduł V) oraz łącznie modułu I i II, 

będących przedmiotem konkursu. 
 
Moduły, których dotyczy konkurs: 
 

• Moduł I. Poradnia on-line 

• Moduł II. Platforma do diagnozy 

• Moduł III. Szkolna sieć wsparcia 

• Moduł IV. Klimat szkoły 

• Moduł V. Promocja i profilaktyka zdrowia 
psychicznego 
 

Oferty składa się w terminie do dnia 11 października 
2021 r.: 
 
1)      pocztą na adres: 

https://fundusze.ngo.pl/362944-onkogranty-v.html
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Ministerstwo Edukacji i Nauki 
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej 
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na 
realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: 
Pozytywny klimat szkoły. O zachowaniu terminu 
decyduje data stempla pocztowego; 
 
2) w biurze podawczym MEiN (al. J. Ch. Szucha 25, 00-
918 Warszawa) w godz. 815–1615; o zachowaniu 
terminu decyduje data wpływu do biura podawczego 
MEiN; 
 
3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o 
przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego 
poświadczenia odbioru (UPO). 
 
Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. 
 
Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
Oferta składająca się z formularza wniosku i załączników 
papierowych powinna być trwale zszyta w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/362280-konkus-mein-
pozytywny-klimat-szkoly.html 
 

6. Nabór wniosków na stypendia żeglarskie na rok 

2022. 

 
Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia żeglarskie 
do Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. W 
odróżnieniu od lat poprzednich nabór ten będzie trwał 
od 29 września do 30 listopada 2021. 
 
O stypendia mogą ubiegać się: 

• wychowankowie placówek opiekuńczo-
wychowawczych, 

• byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres 
usamodzielniania się,  

• młodzież w trudnej sytuacji życiowej, 

• wiek minimalny kandydata to 10 lat. 

• kadeci którzy już uczestniczyli w rejsach z 
Fundacją, 

• aspiranci, którzy chcą rozpocząć przygodę z 
żeglarstwem. 

W ramach stypendiów żeglarskich i MPEŻ, młodzież w 
sezonie 2022 będzie brała udział w: 

• wakacyjnych rejsach wędrownych po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich, 

• rejsach stażowych, 

• szkoleniach na stopnie Młodszego Żeglarza 
Jachtowego, Żeglarza jachtowego, Młodszego 
Sternika Jachtowego, Młodszego Nauczyciela 
Żeglarstwa, Nauczyciela Żeglarstwa (dla kadetów 
posiadających staż żeglarski min. 1 rejs) 

• rejsach morskich (dla kadetów posiadających 
patent Żeglarza Jachtowego). 

 
Zgłoszenie do stypendium żeglarskiego prosimy o 
składanie przez formularz on-line:  
 
Zgłoszenie placówki do indywidualnego rejsu 
wędrownego: 
 
Od sezony 2022 placówki opiekuńczo-wychowawcze i 
organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, mogą 
występować o organizację indywidualnych rejsów 
wędrownych dla swoich podopiecznych na Mazurach w 
okresie wiosna 2022 lub jesień 2022. Zainteresowane 
placówki prosimy o wypełnienie specjalnego zgłoszenia:  
 
Termin zgłaszania wniosków upływa 30 listopada 2021. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/362672-nabor-wnioskow-na-

stypendia-zeglarskie-na-rok-2022.html 

 

7. Partnerstwa na rzecz współpracy w programie 

Erasmus+, Akcja 2. 

 

Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i 

działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i 

młodzieży. 

 

Partnerstwa na rzecz współpracy wspierane są w 

ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta pozwala 

organizacjom realizującym wspólnie projekty na 

zdobycie doświadczenia we współpracy 

międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych 

rezultatów. W zależności od celów danego projektu, 

zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub 

innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i 

zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio 

dostosowywane. 

https://fundusze.ngo.pl/362280-konkus-mein-pozytywny-klimat-szkoly.html
https://fundusze.ngo.pl/362280-konkus-mein-pozytywny-klimat-szkoly.html
https://fundusze.ngo.pl/362672-nabor-wnioskow-na-stypendia-zeglarskie-na-rok-2022.html
https://fundusze.ngo.pl/362672-nabor-wnioskow-na-stypendia-zeglarskie-na-rok-2022.html
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W ramach partnerstw dąży się do wspierania 

opracowywania, przekazywania lub wdrażania 

innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych 

inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie 

się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. 

 

Cele Akcji 2 programu Erasmus+ 

• podniesienie jakości pracy, działań i praktyk 

zaangażowanych organizacji i instytucji, 

• budowanie zdolności organizacji w zakresie prac 

międzynarodowych i międzysektorowych, 

• sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w 

dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, 

• umożliwienie transformacji i zmian. 

 

Kto może złożyć wniosek 

Każda organizacja publiczna lub prywatna założona w 

kraju programu lub kraju partnerskim. Organizacje mogą 

uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako 

organizacje partnerskie. 

 

Niezależnie od dziedziny partnerstwa są otwarte dla 

organizacji działających w obszarze kształcenia, 

szkolenia, młodzieży lub w innych sektorach społeczno-

ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących 

działalność o charakterze przekrojowym w różnych 

dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, 

ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem 

kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, 

ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe). 

 

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o 

dofinansowanie z programu. 

 

Działania w ramach partnerstw 

Można organizować działania w zakresie kształcenia, 

nauczania i uczenia się dla kadry, osób pracujących z 

młodzieżą, osób uczących się i młodzieży. 

Działania mogą przybrać dowolną formę odpowiednią 

dla projektu i mogą obejmować więcej niż jeden rodzaj 

uczestników. Format, cel oraz rodzaj i liczba uczestników 

działań muszą być opisane i uzasadnione we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

Uczestnicy działań 

 

• nauczyciele, profesorowie, osoby prowadzące 

szkolenia i inni pracownicy organizacji 

uczestniczących, 

• osoby pracujące z młodzieżą, 

• zaproszeni nauczyciele i eksperci z organizacji 

nieuczestniczących, 

• praktykanci, 

• osoby uczące się w ramach kształcenia i 

szkolenia zawodowego, studenci uczelni 

wyższych, dorośli słuchacze oraz 

• uczniowie z organizacji uczestniczących, 

• młodzież z krajów organizacji uczestniczących. 

 

Liczba i profil organizacji w partnerstwie 

Co najmniej 3 organizacje z trzech krajów programu. W 

momencie składania wniosku o dofinansowanie należy 

wskazać wszystkie organizacje uczestniczące (max. 10 

organizacji). 

 

Miejsce działań 

Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach 

będących siedzibami organizacji uczestniczących w 

projekcie, w charakterze partnerów pełnoprawnych albo 

stowarzyszonych. 

 

W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub 

realizacją projektu: 

 

• działania mogą mieć miejsce w siedzibach 

instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w 

projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym 

ma siedzibę dana instytucja UE, 

• działania obejmujące dzielenie się rezultatami i 

ich promowanie mogą odbywać się podczas 

transnarodowych wydarzeń/konferencji. 

 

Czas trwania projektu 

Od 12 do 36 miesięcy. 

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania 

wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań 

zaplanowanych na okres realizacji projektu. 

 

Budżet 

Od 100.000 EUR do 400.000 EUR.  

 

Model finansowania składa się z zestawu pozycji 

kosztów, spośród których wnioskodawcy dokonują 
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wyboru według odpowiadających im działań, jakie chcą 

podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć. 

 

Obowiązują stawki ryczałtowe na poszczególne kategorie 

budżetowe: 

 

• zarządzanie projektem i jego wdrażania (500 

EUR/miesiąc - org. koordynująca, 250 

EUR/miesiąc- org. uczestnicząca), 

• międzynarodowe spotkania projektowe (575 lub 

760 EUR/uczestnik w zależności od odległości), 

• wsparcie procesu włączenia (100 EUR/uczestnik), 

• koszty podróży. W przypadku wyboru opcji 

podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych 

środków transportu (green travel), takich jak 

kolej, statki, carpooling, otrzymuje się 

dodatkowe dofinansowanie, 

• koszty nadzwyczajne, 

• wydarzenia upowszechniające, 

• wsparcie językowe. 

 

Gdzie należy złożyć wniosek 

Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym 

ma siedzibę organizacja wnioskująca. 

 

Kraje uczestniczące w programie 

• 27 krajów członkowskich UE, 

• Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, 

Republika Macedonii Północnej, 

• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia, 

• Kraje partnerskie. 

 

Do krajów programu zaliczają się również terytoria 

zamorskie krajów Unii Europejskiej.  

 

 Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać 

przynajmniej jeden priorytet horyzontalny oraz 

sektorowy, który będzie realizowany w ramach projektu. 

 

Priorytety horyzontalne 

• Włączenie społeczne i różnorodność we 

wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, 

młodzieży, 

• Środowisko i walka ze zmianą klimatu, 

• Transformacja cyfrowa poprzez rozwijanie 

gotowości do stosowania technologii cyfrowych, 

• Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i 

uczestnictwo 

 

Priorytety sektorowe - szkolnictwo wyższe 

• Promowanie wzajemnie połączonych systemów 

szkolnictwa wyższego 

• Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie 

uczenia się i kształcenia 

• Rozwój STEM/STEAM w szkolnictwie wyższym, w 

szczególności udział kobiet w STEM (naukach 

przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i 

matematyce) 

• Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, 

nauczaniu i rozwijaniu umiejętności 

• Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego 

sprzyjających włączeniu społecznemu 

• Wspieranie zdolności cyfrowych sektora 

szkolnictwa wyższego 

 

Priorytety sektorowe - edukacja szkolna 

• Przeciwdziałanie nierównościom w nauce, 

wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu 

poziomowi biegłości w zakresie umiejętności 

podstawowych 

• Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół 

i innych zawodów nauczycielskich 

• Rozwój kompetencji kluczowych 

• Promowanie kompleksowego podejścia do 

nauczania i uczenia się języków 

• Promowanie zainteresowania i doskonałości w 

zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 

matematyki (STEM) 

• Rozwijanie wysokiej jakości systemów wczesnej 

edukacji i opieki nad dzieckiem 

• Uznawanie wyników kształcenia uczestników 

transgranicznej mobilności edukacyjnej 

 

Priorytety sektorowe - kształcenie i szkolenie 

zawodowe (VET) 

• Dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy 

• Zwiększenie elastyczności pod względem 

możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

zawodowego 

• Przyczynianie się do innowacji w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego 

• Zwiększanie atrakcyjności VET 
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• Poprawa w zakresie zapewniania jakości w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym 

• Tworzenie i wdrażanie strategii na rzecz 

umiędzynarodowienia dla organizatorów 

kształcenia i szkolenia zawodowego 

 

Priorytety sektorowe - kształcenie dorosłych 

• Poprawa dostępu do możliwości wysokiej jakości 

uczenia się dla dorosłych 

• Tworzenie ścieżek poprawy umiejętności, 

poprawa dostępu i zwiększenie liczby osób 

korzystających z kształcenia dorosłych 

• Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych 

pracowników dydaktycznych sektora kształcenia 

dorosłych 

• Rozszerzenie działań na rzecz zapewniania 

jakości w sektorze kształcenia dorosłych 

• Rozwijanie przyszłościowych ośrodków 

kształcenia 

• Promowanie programu Erasmus+ wśród 

wszystkich obywateli i pokoleń 

 

Priorytety sektorowe - w dziedzinie młodzieży 

• Promowanie aktywności obywatelskiej, zmysłu 

inicjatywy i przedsiębiorczości wśród młodzieży, 

w tym przedsiębiorczości społecznej 

• Podnoszenie jakości, innowacyjności i skali 

uznawania pracy z młodzieżą 

• Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia osób 

młodych 

• Wzmacnianie powiązań między polityką, 

badaniami i praktyką 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/362525-partnerstwa-na-rzecz-

wspolpracy-w-programie-erasmus-akcja-2.html 

 

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); 

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

 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 
1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez 

PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

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

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

 
Informacje udzielane są: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II 

p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 728 945 959, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne 
są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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.) 

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

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

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 
1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 

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

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp  
do wsparcia finansowego dla PES, 

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

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

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: magda.misiura@cio.slupsk.pl 

 

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. Aleksandra Barańska 
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