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1.  Ruszył konkurs ofert na dofinansowanie realizacji 
zadań z zakresu turystyki 
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs 
ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z 
zakresu turystyki. Budżet konkursu wynosi 2,6 mln zł. 
Ostateczny termin składania ofert upływa 31 stycznia br. 
 
Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji 
pozarządowych oraz jednostek w rozumieniu art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w 
tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i 
pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub 
krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych 
i trwa dłużej niż dwa lata. 
– Celem corocznie organizowanego konkursu jest 
podnoszenie konkurencyjności krajowej branży 
turystycznej oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku 
Polski. To inicjatywa szczególnie istotna w dobie  pandemii 
COVID-19. Nasze wsparcie  kierujemy do organizacji 
pozarządowych zaangażowanych w budowanie wizerunku 
Polski i jej poszczególnych regionów jako atrakcyjnych 
kierunków turystycznych – powiedział Andrzej Gut-
Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki. 
Minister podkreślił, że atutem takich organizacji są 
doskonale wykwalifikowane kadry, których działalność 
opiera się w większości na wolontariacie. – Dzięki nim, 
realizowane zadania cechuje profesjonalizm i wysoka 
kreatywność – szczególnie na szczeblu lokalnym, gdzie 
właściwe ulokowanie wsparcia stanowi szansę rozwoju 
niszowych produktów czy inicjatyw turystycznych – dodał. 
Na co można uzyskać dofinansowania w ramach 
konkursu? 

Wsparcie w wysokości do 75% można otrzymać m.in. na 
realizację takich działań jak: 
– renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych; 
– rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla 
potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości 
świadczonych usług; 
– innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające 
bezpieczeństwo turystów, w tym osób z 
niepełnosprawnościami i osób starszych. 
Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być 
zrealizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://granty.pl/486097/ 
 

2. Fundusz Feministyczny 

 
Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych 

przez  grupy nieformalne/kolektywy lub organizacje 

pozarządowe, które spełniają łącznie wszystkie cztery 

poniższe warunki: 

1. Prowadzą feministyczne działania na rzecz praw 

kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, 

osób interpłciowych, osób transpłciowych. 

2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, 

niebinarne, interpłciowe, transpłciowe 

(grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w 

większości lub całkowicie przez osoby nie cis 

męskie*). 

3. Czują się związane z ruchem feministycznym. 

4. Odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób 

mieszkających w Polsce. 

Na co można uzyskać wsparcie? 
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Wsparcie można otrzymać w szczególności na projekty 

realizowane przez grupy i organizacje, które: 

1. Skupiają się na kobietach i osobach nie cis 

męskich, które z różnych względów są szczególnie 

narażone na dyskryminację (np. kobiety z 

niepełnosprawnościami, kobiety 

nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety 

mieszkające na wsi i w mniejszych 

miejscowościach, kobiety wykluczone 

ekonomicznie, kobiety wywodzące się z 

mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby 

interpłciowe, osoby transpłciowe). 

2. Samoorganizują się, działają w swoim imieniu, 

podejmują oddolne działania lokalne, w ramach 

swojej społeczności. 

3. Rozwijają lokalny ruch feministyczny poza 

największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, 

Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław). 

4. Podejmują decyzje w sposób kolektywny, 

dyskutując i wspólnie wypracowując swoje 

stanowisko i nie są oparte na jednoosobowym 

liderstwie. 

5. Prowadzą niestandardowe działania i proponują 

nowe podejścia do rozwiązywania problemów. 

Termin składania wniosków:  
 31 stycznia 2022 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://granty.pl/11580/  
 

3. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  

 
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Współpracy i Promocji 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na wspieranie wykonania w 2022 r. zadania 
publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, 
prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla 
wolontariuszy i promocji wolontariatu.  

 
W ramach konkursu wspierane będą działania dotyczące 
koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, 
wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.  
Kwota dofinansowania to od tysiąca zł do 14 tys. zł. 
Termin składania wniosków: 
15.02.2022 r. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20076 

 

4. Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny  

 
Ruszył drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny. Termin składania wniosków minie w 
południe 25 marca 2022.  
Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które 
samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w 
jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które 
przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą 
dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój 
instytucjonalny (obszar 4. Programu).  
 
Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać 

wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw 

ubiegających się o granty, mogą być:  

1. stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; 

2. spółdzielnie socjalne; 

3. spółki non-profit; 

4. koła gospodyń wiejskich; 

5. kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, są zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, mają możliwość 

samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe 

albo na duże granty. 

Małe granty: 

1. minimalna kwota grantu: 6.000 EUR, 

2. maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR, 

3. czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy, 

4. wkład własny: nieobowiązkowy, 

5. dla organizacji działających od minimum 6 

miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru 

wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku), 

6. konieczność wykazania w zespole realizującym 

przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w 

wybranym obszarze tematycznym, 

7. możliwość uzyskania dodatkowych środków na 

współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-

Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% 

kwoty grantu), 

8. możliwość uzyskania dodatkowych środków na 

rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060 

EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu). 

Duże granty: 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-feministyczny/
https://granty.pl/11580/
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20076
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/o-programie/
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• minimalna kwota grantu: 23.001 EUR, 

• maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR, 

• czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy, 

• wkład własny: nieobowiązkowy, 

• dla organizacji działających od minimum 12 

miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru 

wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku), 

• wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania 

doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów 

w wybranym obszarze tematycznym w ciągu 

ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w 

przypadku projektów finansowanych z dotacji – 

rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru 

wniosków, tj. 25 stycznia 2022), 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków na 

współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-

Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% 

kwoty grantu), 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków na 

rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18.480 

EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu). 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/ 
 

5. Otwarty konkurs w zakresie dofinansowania wkładu 

własnego organizacji pozarządowych do realizacji 

projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

a służących realizacji zadań publicznych. 

 

Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą: Otwarty konkurs 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 

2022 rok. W 2022 roku wysokość środków 

publicznych na realizację zadań wynosi – 

140.000,00 zł. 

Szczegóły informacji na stronie: 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20124 

 

6. Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 

2022-2024 

 

Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Polityki 

Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Powiatowej 

Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych w latach 2022-2024.  

 

1. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  

Rodzaj zadania: Organizacja Powiatowej 

Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w latach 2022-2024. 

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych 

na realizację zadania wynosi 300 000,00 zł, w tym: 

100 000,00 zł w 2022 roku, 100 000,00 zł w roku 

2023 i 100 000,00 zł w roku 2024. 

3.Zasady przyznawania dotacji: 

1) oferty realizacji zadania publicznego mogą 

składać organizacje pozarządowe oraz podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 

ramach swoich zadań statutowych prowadzą 

działania określone w niniejszym ogłoszeniu; 

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 r. w 

sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

(Dz.U. z 2018, poz. 2057). Oferta składana jest 

wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą 

serwisu „WITKAC”, udostępnionego na stronie: 

witkac.pl oraz pod linkiem 

https://powiat.slupsk.pl/strona/witkac-pl; 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20124
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3) do oferty należy dołączyć następujące 

załączniki w wersji papierowej: 

a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji 

(w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub 

inny dokument potwierdzający status prawny 

Oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z 

oryginałem” i podpisem osób uprawnionych; 

b) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy 

oferent jest spółką prawa handlowego, o której 

mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

c) pełnomocnictwo do działania w imieniu 

organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały 

osoby inne niż umocowane do reprezentacji 

zgodnie z rejestrem; 

d) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może 

zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

4) złożone oferty w inny sposób niż za pomocą 

elektronicznego systemu naboru wniosków lub 

złożenie PZO po terminie, spowoduje jej 

odrzucenie z przyczyn formalnych; 

5) oceny formalnej oferty dokonuje pracownik 

wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku 

odpowiedzialnego za organizację konkursu 

poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia; 

6) oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja 

Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu 

Słupskiego według trybu określonego w § 15 

Programu współpracy Powiatu Słupskiego z 

organizacjami pozarządowymi na 2022 rok 

przyjętego uchwałą nr XXXIV/330/2021 Rady 

Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku 

poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia; 

7) wysokość przyznanej dotacji może być niższa 

niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość 

przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana 

w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty 

kosztorysu. Jednocześnie może negocjować 

zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 

wycofać swoją ofertę; 

8) w ramach otwartego konkursu ofert może 

zostać wybranych kilka ofert realizacji tego 

samego zadania; 

9) dokonywanie przesunięć w zakresie 

ponoszonych wydatków w czasie realizacji 

zadania: jeżeli dany wydatek wykazany w 

sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie 

jest równy odpowiedniemu kosztowi 

określonemu w umowie, to uznaje się go za 

zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło 

zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %. 

4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być 

przeznaczone na:  

1)pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej 

przedsięwzięć; 

2)budowę, zakup budynków lub lokali, zakup 

gruntów; 

3)udzielanie pomocy finansowej osobom 

fizycznym lub prawnym; 

4)działalność polityczną lub religijną; 

5)zakup napojów alkoholowych; 

6)rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub 

zobowiązań; 

7)odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie 

zobowiązań; 

8)koszty kar i grzywien; 

9)koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw 

prowadzonych w interesie publicznym). 

5. Terminy i warunki realizacji zadania: 

1) wydatki ze środków dotacji nie mogą być 

poniesione przed podpisaniem umowy o 

realizację zadania publicznego; 

2) systemem rozgrywek powinni być objęci 

uczniowie wszystkich szkół podstawowych, z 

wszystkich gmin powiatu słupskiego oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Słupski; 

3) do obowiązków organizatora Olimpiady należy: 

opracowanie kalendarzy i szczegółowych 

regulaminów sportowych; powiadamianie 

zainteresowanych szkół o terminie i miejscu 

zawodów; zapewnienie obsady sędziowskiej, 

technicznej i medycznej; przygotowanie obiektów 

sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu 

sportowego, przyrządów pomiarowych, 

nagłośnienia, protokołów zawodów; 

zorganizowanie promocji zawodów; zapewnienie 

wszystkim uczestnikom zawodów ciepłego 
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posiłku; uhonorowanie laureatów poszczególnych 

dyscyplin medalami i dyplomami; zorganizowanie 

uroczystego podsumowania Olimpiady, 

uhonorowanie najlepszych szkół i gmin 

dyplomami i pucharami oraz nagrodami 

rzeczowymi; na uroczyste podsumowanie 

zaproszenie wszystkich laureatów, władz gmin, 

powiatu, przedstawicieli mediów, działaczy 

sportowych zaangażowanych w przeprowadzenie 

Olimpiady, utytułowanych sportowców, mistrzów 

sportu; w ciągu trzech dni opracowanie i 

rozesłanie komunikatów końcowych do 

zainteresowanych szkół, władz terenowych, 

środków masowego przekazu; 

4) oferent realizujący zadanie publicznie 

zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w 

wersji elektronicznej za pomocą serwisu 

„WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do 

Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa 

Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych 

Szeregów 14 podpisanego przez osoby 

uprawnione Potwierdzenia Złożenia 

Sprawozdania (wydruk z pliku PDF w serwisie 

„WITKAC”) w terminie określonym w umowie. 

6.  Cel zadania publicznego: zorganizowanie 

Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w latach 

2022-2024. 

7.  Oczekiwane rezultaty: 

1) w rozgrywkach wezmą udział uczniowie z 

wszystkich szkół i gmin powiatu słupskiego; 

2) zwiększenie dostępności do kultury fizycznej 

dla uczniów szkół powiatu słupskiego; 

3) efektywna promocja zadania, w tym w 

środkach masowego przekazu, mediach 

społecznościowych (radio, facebook, prasa, strona 

internetowa, itp.). 

8. Termin składania ofert: 

1) oferty realizacji zadań objętych konkursem 

należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą 

serwisu „WITKAC”, udostępnionego na stronie: 

witkac.pl oraz pod linkiem 

https://powiat.slupsk.pl/strona/witkac-pl do 10 

lutego 2022 r. do godziny 23.59; 

2) wydruk „Potwierdzenia Złożenia Oferty” 

podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania oferenta należy przesłać lub 

dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Słupsku 

w terminie do 14 lutego 2022 r. do godziny 15.00, 

w przypadku przesłania pocztą tradycyjną 

decyduje data wpływu do Urzędu); 

3) oferty, które wpłyną do Urzędu po 

wyznaczonym terminie, pozostaną bez 

rozpatrzenia.  

9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty 

oraz termin dokonania wyboru ofert: 

1) pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w 

Słupsku odpowiedzialnego za organizację 

konkursu dokonuje weryfikacji formalnej oferty w 

oparciu o kryteria wymienione w załączniku nr 1; 

2) oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację 

formalną rozpatruje właściwa Komisja 

Konkursowa; 

3) w przypadku gdy oferta nie spełnia kryterium 

określonego w punktach I i II w Karcie Oceny 

Merytorycznej Komisja opiniuje tę ofertę 

negatywnie; 

4) Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie 

uzyskały minimum 60 punktów podczas oceny 

merytorycznej; 

5) decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd 

Powiatu Słupskiego po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej; 

6) konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 

dni od końcowego terminu zbierania PZO; 

7) wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, 

nazwy zadania i wysokości przyznanej dotacji, 

ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w 

Starostwie Powiatowym w Słupsku, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej: www.powiat.slupsk.pl.  

10. Zrealizowane przez powiat słupski zadania 

publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi 

koszty, ze szczególnym uwzględnieniem 

wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w 

art. 3 ust. 3: 

1) w 2022 roku: nie zrealizowano dotacji; 

2) w 2021 roku: przekazano dotację w wysokości: 

80 000 zł. 

11. Informacji udziela: Tomasz Jusiewicz – 

inspektor ds. polityki społecznej w Wydziale 

Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w 

Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pokój 114, tel. 

59 8418 706. 
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12. Od decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego w 

sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma 

zastosowania tryb odwoławczy. 

13. Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie 

prawo do odwołania konkursu bez podania 

przyczyny.  

 

Szczegóły informacji na stronie: 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=20003 

 

7.  Nabór ofert w trybie art. 19a 

 

Prezydent Miasta Słupska ogłasza nabór ofert w trybie 

art. 19a na udzielenie dotacji 

Pula środków: 50.000,00 zł 

Termin realizacji zadania: do 31.12.2022 r. 

Miejsce składania ofert: SCOPIES ul. Niedziałkowskiego 6 

lub kancelaria Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. 

Zwycięstwa 3, pok. 6 

Kwota przeznaczona na dotacje: 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

kwota dotacji na zadanie: do 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

wkład własny: niewymagany 

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców 

Miasta Słupska 

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

w trybie pozakonkursowym: 

Informujemy, że Prezydent Miasta Słupska zleci 

organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z 

pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego 

łącznie następujące warunki: 

1. kwota dotacji nie może przekroczyć 

kwoty 10.000,00 zł; 

2. projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie 

dłuższym niż 90 dni; 

3. łączna kwota środków finansowych przekazanych 

przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej 

lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w 

art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w 

danym roku kalendarzowym, nie może 

przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.; 

4. projekt uwzględnia zadania o charakterze 

lokalnym; 

5. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. 

małego grantu decyduje Prezydent Miasta 

Słupska, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość 

realizacji danego zadania oraz wysokość 

posiadanych środków finansowych.  

Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez 

nieuznanie jej celowości, 

w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub 

gdy środki będące 

w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na 

realizacje innych zadań publicznych. Oferta powinna 

zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu 

Witkac.pl. 

W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub 

potwierdzenie złożenia oferty- 

wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone 

podpisami osób reprezentujących 

organizację. 

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia 

oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów 

formalnych. 

Szczegóły informacji na stronie: 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=20049 

 

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: 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=20003
https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=20049
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• Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

• organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

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

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

• przedsiębiorstwa społeczne (PS), 

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

webinariów, konferencji. 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II 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.: 

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

• poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

• przygotowanie i praca nad biznes planem, 

• negocjacje z instytucjami finansującymi. 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizacji 
 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.: 

• powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

• zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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• aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

• tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie  
klientów, itp.) 

• budowanie powiązań kooperacyjnych 

• restrukturyzacja działalności 

• zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym 

• umiejętności społeczne (budowanie sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

• 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, 

• 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. Aleksandra Barańska 
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