OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII
SPOŁECZNEJ
W SUBREGIONIE
SŁUPSKIM
1. Aktywność na plus. Rusza nabór ofert w konkursie do
tegorocznej edycji programu „Aktywni+”
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg
ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej
edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021–2025.
Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”
na lata 2021–2025 uwzględnia kierunki działań
wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów
dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych
2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność oraz
odpowiada na potrzebę zapewnienia osobom starszym
godnej, bezpiecznej i aktywnej starości.
– Z naszych szacunków wynika, że w czasie realizacji
programu dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tys.
projektów skierowanych do osób starszych, a budżet
programu na lata 2021-2025 to 200 mln zł. Bardzo zależy
nam, by osoby starsze były jak najdłużej aktywne. To
główny cel Programu Wieloletniego na rzecz Osób
Starszych „Aktywni+” – mówi minister rodziny i polityki
społecznej Marlena Maląg. I dodaje: „Dzisiaj rusza nabór
w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji
programu”.
Nawet 250 tys. zł na projekt aktywizujący seniorów
Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o
dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do
nawet 250 tysięcy zł. W sumie do wzięcia jest 40 mln zł.
Dofinansowanie przyznawane będzie
priorytetowych obszarach:
Aktywność społeczna, która obejmuje:

w

czterech
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•

działania mające na celu zwiększenie udziału
osób starszych w aktywnych formach spędzania
czasu wolnego,
• wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich
otoczenia w miejscu zamieszkania,
• rozwijanie wolontariatu osób starszych w
środowisku
lokalnym
oraz
zwiększenie
zaangażowania osób starszych w obszarze rynku
pracy.
Partycypacja społeczna, która przyczynia się do:
• wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób
starszych
• zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje
dotyczące warunków życia obywateli.
Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz:
• zwiększania umiejętności posługiwania się
nowoczesnymi technologiami korzystania z
nowych mediów przez osoby starsze,
• upowszechniania i wdrażania rozwiązań
technologicznych
sprzyjających
włączaniu
społecznemu
oraz
bezpiecznemu
funkcjonowaniu osób starszych.
Przygotowanie do starości realizowane poprzez:
• wzmacnianie
trwałych
relacji
międzypokoleniowych,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku osób
starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa
seniorów.
Ważne terminy!
Oferty można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca
2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert.
https://das.mrips.gov.pl/.

Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc.
wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład
pieniężny oraz wkład osobowy.
Zadania będą realizowane na podstawie umów
jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do dnia 31
grudnia 2021 r.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywnosc-na-plusrusza-nabor-ofert-w-konkursie-do-tegorocznej-edycjiprogramu-aktywni
2. NOWEFIO 2021 – konkurs startuje 8 marca
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje
pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność
pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO
2021. Celem głównym Programu NOWEFIO jest
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne przez poprawę
samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora
obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie
instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego,
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego, budżet programu został zwiększonym o
1/3 i od 2021 roku wyniesie:
• 80 mln zł rocznie
Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach
następujących Priorytetów:
1. Mikro-inicjatywy
2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra
wspólnego
3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
4. Wzmocnienie
kompetencji
organizacji
obywatelskich
Składane oferty mają realizować cel główny Programu
NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie
publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej,
wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu
publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora
obywatelskiego w Polsce.
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Najważniejsze informacje:
•

jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w
Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w
Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);

•

nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca
2021 roku o godzinie 14.00;

•

termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r.
o godzinie 14.00,

•

projekty mogą być realizowane od 1 stycznia
2021 do 31 grudnia 2023 r.,

Maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od
Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o
konkursie); Wniesienie wkładu własnego w ramach
składanych ofert nie jest wymagane.
Więcej informacji na stronie:
https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-okonkursie/
3. Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021
Głównym celem Programu jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry
pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z
tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy,
pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w
międzynarodowych:
• warsztatach
• seminariach
• szkoleniach
odbywających się za granicą, w tym także w trybie online oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo
przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej, o ile
istnieją ku temu możliwości techniczne i cel Programu
zostanie w ten sposób osiągnięty.
Kwota przeznaczona na realizację Programu:
• Pula środków ogółem: 100 000,00 zł
• Kwota dofinansowania zadania: do 5 000,00 zł
Program Wspieranie aktywności międzynarodowej jest
programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w
ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i
studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków,
naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w
międzynarodowych
warsztatach,
seminariach
i
specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na
kwerendy naukowe.

Uwaga! w ramach Programu nie jest
dofinansowanie kosztów studiów za granicą.

możliwe

Udział Wnioskodawcy w tym samym przedsięwzięciu
(warsztatach, szkoleniach, itd.) nie może być w ramach
Programu finansowany więcej niż jednokrotnie.
Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w
ramach
Programu
Wspieranie
aktywności
międzynarodowej w latach poprzednich, może
natomiast ubiegać się w ramach Programu o
dofinansowanie udziału w innym przedsięwzięciu.
Więcej informacji na stronie:
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=16142
4. Program MKDNiS: Sportowa Polska – edycja 2021
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ogłosił Program „Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2021. Celem
programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych
dotyczących obiektów sportowych na terenie całego
kraju.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty
ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie
sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje
zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można
starać się w ramach niniejszego Programu, zostały
podzielone na trzy grupy.
Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające
na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury
sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć
wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym
społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego,
jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej
współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych
danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży
szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej
szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt,
że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane
z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania
fizycznego, ale również powinny stanowić sieć
podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych
dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną
uwagę w niniejszym Programie.
Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest
poprawa warunków treningowych dla sportowców:
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przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej
obiektów
sportowych,
znajdujących
się
w
niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym,
służących przede wszystkim uprawianiu sportów
olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających
szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie
finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące
przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury
sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie
zadań, dedykowane są w szczególności klubom
sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi
sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których
zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym
bodźcem do rozwoju obecnej działalności.
Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy
nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej
możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego,
stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz
umożliwiającej
współzawodnictwo
sportowe.
Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo
tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio
aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami
uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.
Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne
(powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w
której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą
mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w
przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy
powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach
Programu mogą się ubiegać:
1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w
art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
posiadające osobowość prawną i prowadzące
działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające
osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w
dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Minister może wyrazić zgodę na
odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w
zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku
do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników;

3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość
prawną, utworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do
31 marca 2021 r. Złożenia wniosku dokonuje się
wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT.
Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru
wniosków inwestycyjnych.
Wniosek w formie papierowej składają do Ministerstwa
wezwani do tego wnioskodawcy. Wezwanie wysyłane
jest na adres mailowy osoby wyznaczonej do kontaktu
we wniosku. Po otrzymaniu wezwania wniosek należy
bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych, wydrukować, podpisać i przesłać
(decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć wraz z
załącznikami o których mowa w pkt. 4 na adres:
Ministerstwo Sportu
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programsportowa-polska--edycja-2021
5. Trwa drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG
2014-2021)
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę
Operatora Programu Edukacja, ogłosiła Zaproszenie do
składania wniosków w trybie konkursowym w Programie
Edukacja.
Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej
umowy
dotyczącej
wdrażania
Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na
lata 2014-2021.
Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych
i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
oraz
wzmacnianie
stosunków
dwustronnych pomiędzy Polską a PaństwamiDarczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w
obszarze edukacji.
Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do
rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z
MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w
ramach tego naboru wniosków wynosi:
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•

14 381 096 EUR

Obszary priorytetowe:
• edukacja włączająca,
• zarządzanie w sektorze edukacji,
• rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w
tym wewnętrznych systemów zapewnienia
jakości,
• rozwój
i
promocja
sektora
VET,
z
uwzględnieniem dualnego system nauczania
oraz
współpraca
instytucji
kształcenia
zawodowego z pracodawcami,
• rozwój poradnictwa zawodowego,
• edukacja dotycząca systemu opieki społecznej
nad dziećmi (“child welfare education”).
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach
następujących 4 komponentów:
• Komponent I Profesjonalny rozwój kadry:
822 740 EUR
• Komponent II Mobilność w szkolnictwie
wyższym: 1 371 178 EUR
• Komponent III Współpraca instytucjonalna na
rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia
i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego
kształcenia ustawicznego: 6 513 589 EUR
• Komponent IV Współpraca instytucjonalna na
rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty
edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we
wszelkich formach (z wyłączeniem VET i
zawodowego kształcenia ustawicznego):
5 673 589 EUR
UWAGA:
Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do
każdego komponentu.
W przypadku złożenia kilku wniosków w ramach tego
samego komponentu przez jedną instytucję ocenie
podlega ostatni ze złożonych wniosków według
kolejności zgłoszeń.
Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od
12/01/2021 do 12/04/2021 (do 16:00)
za
pośrednictwem systemu online.frse.org.pl.
Więcej informacji na stronie:
https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

6. Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące
funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza
konkurs
nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21
na
skalowanie innowacji społecznych w obszarze
kształcenia zawodowego. Konkurs jest organizowany w
ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1
Innowacje społeczne.
Celem
skalowania
jest
zwiększenie
zasięgu
wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które
zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony
terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które
były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie
funkcjonują na dużą skalę.
Poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji w obszarze
kształcenia zawodowego co najmniej 65 szkół
ponadpodstawowych otrzyma wsparcie, dzięki któremu
ich absolwenci będą mieli łatwiejszy start w dorosłe
życie. Wszystko dzięki rozwiązaniom wypracowanym
przez innowatorów wspieranych w jednym z
inkubatorów innowacji społecznych finansowanym ze
środków europejskich prowadzonym przez Fundację
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE we współpracy
z PwC Polska Spółka z o.o. oraz Fundacją „Stocznia”.
Rozwiązania dotyczą kształcenia zawodowego i
wychodzą
naprzeciw
potrzebie
dostosowania
kwalifikacji i umiejętności uczniów i studentów
opuszczających system formalnego kształcenia do
potrzeb rynku pracy. Każda ze skalowanych innowacji
proponuje nieco odmienne rozwiązanie skierowane do
innej grupy odbiorców.
W ramach innowacji „Agro-Eko-Lab” wsparcie uzyskają
uczniowie szkół kształcący się w zawodach związanych z
rolnictwem. Mają oni uczestniczyć w różnych formach
zajęć pozwalających im na pozyskanie wiedzy w zakresie
prowadzenia upraw metodami ekologicznymi i
bezpośredniej sprzedaży swoich plonów.
Druga z innowacji, „Eko-logika. Sztuka roślinnego
gotowania”, ma na celu wyposażenie uczniów szkół
gastronomicznych w wiedzę dotyczącą, obecnie coraz
bardziej popularnej, kuchni opartej na produktach
roślinnych.
Trzecie zaś rozwiązanie łączy dwa poziomy edukacji,
adresując wsparcie zarówno do uczniów szkół
kształcących się w zawodach związanych z technologią
drewna, jak i studentów wzornictwa. Uczniowie mają
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zostać wprowadzeni w podstawy procesu projektowego
a studenci przygotowani do pracy z wykonawcami i
klientami. Uczniowie i studenci w przyjętym modelu są
stawiani w realnej sytuacji rynkowej: zaprojektowania i
wykonania mebli na zamówienie klienta.
Inicjatywy te będą wspierane poprzez konkurs na szersze
wdrożenie 3 innowacji ogłoszony przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania
projektu: 100 %
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie
projektów:
Alokacja na konkurs wynosi 2 000 000 PLN.
Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu ok. 4 miesięcy od
zakończenia naboru wniosków
Miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać
elektronicznie od 15 marca do 15 kwietnia 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?
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który
samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz
z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:
Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot
mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we
współpracy z użytkownikami innowacji.
Użytkownikiem może być:
• ponadpodstawowe
szkoły
publiczne
/
niepubliczne,
• centra kształcenia praktycznego oraz uczelnie
publiczne / niepubliczne),
W tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących
zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o
dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2

podmiotów), zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy
to też partnera/ów,
Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi
finansowe w odniesieniu do obrotu.

Kryteria wyboru projektów
regulaminie konkursu.

zostały

określone

w

Więcej informacji na stronie:
https://www.power.gov.pl/nabory/1-368/

Na co można otrzymać dofinansowanie i dla kogo?
Grupę docelową stanowią:
•

•

•

•

Innowacja „Agro-Eko-Lab”
-uczniowie
ponadpodstawowych
szkół
(branżowych, techników), w tym rolniczych,
kształcący się w zawodach związanych z
rolnictwem.
Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego
gotowania”
-uczniowie
ponadpodstawowych
szkół
(branżowych i techników) kształcący się w
zawodzie kucharz.
Innowacja „Projektowanie Rzemieślników”
-uczniowie
ponadpodstawowych
szkół
(branżowych i techników) kształcący się w
zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych
właściwych dla zakresu innowacji),
oraz studenci uczelni kształcących na kierunku
wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla
zakresu innowacji).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i
studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem
rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze
wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na
przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie
kwalifikacji osób z grup docelowych.
Założeniem
konkursu
na
skalowanie
wyżej
wymienionych 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich
działań mających na celu wdrożenie innowacji do
praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia
strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która
m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji
tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do
przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu
nowych rozwiązań na szerszą skalę.
Kryteria wyboru projektów
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7. Konkurs MKDNiS: Program dofinansowania zadań z
obszaru wspierania szkolenia sportowego i i
współzawodnictwa młodzieży
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa
młodzieży”.
Realizacja celów określonych w Programie następuje
poprzez:
• zapewnienie
zawodnikom
optymalnych
warunków szkolenia, możliwości podnoszenia
poziomu sportowego oraz przygotowania do
reprezentowania kraju we współzawodnictwie
międzynarodowym,
• zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt
sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do
zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w
wieloletnim procesie treningowym,
• udział członków kadry narodowej we
współzawodnictwie sportowym w zawodach
krajowych lub międzynarodowych,
• wspieranie organizacji wybranych zawodów
sportowych.
Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się
będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach
zleconych
przez
Ministra,
z
możliwością
dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie.
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą
składać:
• polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;
• Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;
• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub
związki stowarzyszeń działające w obszarze
kultury
fizycznej
zwane
dalej
„stowarzyszeniami”.

*O ile w momencie składania wniosku przedstawi
porozumienie z właściwym dla danego sportu, polskim
związkiem sportowym.
WYSOKOŚĆ
ŚRODKÓW
PRZEZNACZONYCH
NA
REALIZACJĘ PROGRAMU
1. Na realizację programu Minister w 2021 r. przeznacza
kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021
w wysokości 112.900.000,00 zł, w tym na realizację
działania związanego z:
• udziałem w EYOF, przeznacza się kwotę
250.000,00 zł;
• udziałem w Uniwersjadzie, przeznacza się kwotę
2.500.000,00 zł;
• organizacją
zawodów
Turnieju
Nadziei
Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
przeznacza się kwotę 400.000,00 zł.
2. W przypadku zmiany rzeczywistych przychodów FRKF
w stosunku do założonego planu Minister może zmienić
kwotę przyznanego dofinansowania, zgodnie z zawartą
umową.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w
życie niniejszej decyzji do dnia:
a) 31 maja 2021 r. - w przypadku szkolenia i
współzawodnictwa
sportowego
zawodników
w
młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z
Systemem
Sportu
Młodzieżowego
oraz
współzawodnictwa sportowego;
b) 30 września 2021 r. - w przypadku organizacji
zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy
Wyszehradzkiej
Wnioski można składać osobiście w siedzibie urzędu
zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury
fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe na adres siedziby urzędu zapewniającego
obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej podany na
stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport.
2. Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać po
podpisaniu umowy do dnia 30 listopada 2021 r.,
osobiście w siedzibie urzędu zapewniającego obsługę
Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby
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urzędu obsługującego Ministra w zakresie kultury
fizycznej podany na stronie internetowej pod adresem
www.gov.pl/sport.
3. Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz
nazwę
i
adres
Wnioskodawcy
z adnotacją
„Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej – DSW”.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programdofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkoleniasportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021roku
8. Konkurs Grantowy dla Organizacji Pozarządowych
oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka Pomysłów”
W terminie od 15 marca do 4 kwietnia można składać
wnioski w tegorocznej edycji Konkursu Grantowego
„Fabryka pomysłów”. O wsparcie finansowe mogą się
ubiegać organizacje pozarządowe, jednostki oświatowe i
ośrodki kultury, realizujące projekty w miejscowościach,
w których CEMEX prowadzi działalność biznesową.
Granty o wartości do 8 tys. zł zostaną przyznane
projektom w następujących obszarach:
• Edukacja i zwiększanie możliwości zatrudnienia,
• Zrównoważona i stabilna infrastruktura oraz
mobilność,
• Innowacje społeczne i środowiskowe
• Przedsiębiorczość,
• Kultura ochrony środowiska,
• Zdrowie i bezpieczeństwo.
– Cieszymy się, że już dwunasty rok z rzędu możemy
zaprosić organizacje pozarządowe i instytucje
edukacyjne do udziału w naszym konkursie. Na
przestrzeni lat wpisał się on na stałe do lokalnego
krajobrazu w wielu miejscowościach, w których działa
nasza firma. Dzięki projektom sfinansowanym w ramach
konkursu - wspólnie z lokalnymi partnerami – Fundacja
CEMEX przyczyniła się do poprawy jakości życia wielu
lokalnych społeczności – powiedziała Dominika SztukaArak, Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy
Przyszłość”. – Liczymy, że tak będzie i tym razem oraz że
granty przyznane w konkursie dodatkowo pomogą w
niwelowaniu skutków trwającej pandemii w otoczeniu
naszych zakładów – dodaje.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy
do zapoznania się z Regulaminem Konkursu na 2021 rok:
www.cemex.pl/konkurs-grantowy-fabryka-pomyslow
Obsługa wniosków
Nabór wniosków w konkursie odbywa się wyłącznie
drogą elektroniczną. W tym roku Fundacja CEMEX
udostępniła nowy, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny
w obsłudze system, za pomocą którego można nie tylko
aplikować o grant, ale także złożyć sprawozdanie po
zakończeniu realizacji projektu.
18 marca o godz. 14.00 zaplanowane zostało otwarte
szkolenie, podczas którego wnioskodawcy będą mogli
uzyskać informacje o zasadach przystąpienia do
Konkursu i zapoznać się z obsługą nowego systemu. Link
do spotkania będzie można znaleźć na nowej stronie
internetowej konkursu.
Przez cały okres trwania naboru, wnioskodawcy będą
mogli kierować pytania dotyczące konkursu na adres email: konkursy@budujemyprzyszlosc.org.pl. Ponadto, w
wybranych dniach i godzinach, na pytania
wnioskodawców odpowie ekspert Fundacji. Będzie on
dostępny pod numerem telefonu: 885 992 780 w
następujących terminach:
•

17 marca (14.00-16.00)

•

24 marca (8.00 - 10.00)

•

29 marca (8.00 - 10.00)

•

1 kwietnia (14.00-16.00)

O konkursie „Fabryka Pomysłów”
Konkurs grantowy Fundacji CEMEX jest organizowany od
2009 r. W tym czasie wsparcie Fundacji uzyskało ponad
250 projektów, dofinansowanych kwotą ponad 2 mln zł.
Z działań realizowanych w ramach wspartych aktywności
skorzystało dotąd ponad 800 tysięcy osób.
Więcej informacji na stronie:
https://www.cemex.pl/konkurs-grantowy-fabrykapomyslow
9. OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego
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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.)

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 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
obejmuje m.in.:

doradztwa

biznesowego
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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.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

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

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo,
wsparcie finansowe, itp.), polegającego na
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
4. monitorowaniu wdrożenia planu działania,
5. ocenie rezultatów planowanych działań.
WSPARCIE FINANSOWE
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu,
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia
wsparcia finansowego.
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia
działalności gospodarczej przez PES.
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot,
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia
finansowego.
WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in.
poprzez:
1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i
najwyższej jakości usług (wymiana usług,
współdziałanie na rzecz PES),
2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp
do wsparcia finansowego dla PES,
3. wymianę
informacji
dotyczącą
najbardziej
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES,
4. wymianę doświadczeń.
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej.
Zapraszamy!
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20
Punkt Inormacyjny OWES
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ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
e-mail: a.wojciechowska@cio.slupsk.pl
tel.: 535 635 681
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. Amelia Wojciechowska

