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

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

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

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

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

Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

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

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

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

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

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

2. Lokalne marzenia do spełnienia”. 3,5 miliona złotych
do rozdania w programie „Działaj Lokalnie” 

W całej Polsce ruszyły nabory wniosków w konkursach
grantowych  2021,  prowadzonych  przez  Ośrodki  Działaj
Lokalnie. Grupy  nieformalne,  instytucje  gminne,
organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 6 000 zł na
działania na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna pula na
granty  to  3.5  miliona złotych pochodzących ze  środków
Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności.  Zajęcia
z robotyki, gry miejskie, nowy plac zabaw, warsztaty zero
waste i gotowania, nauka przerabiania starych mebli, kino
plenerowe,  zajęcia  dla  osób  niepełnosprawnych,  zajęcia
sportowe dla seniorów i  tysiące innych pomysłów mają
szanse na realizację dzięki programowi „Działaj Lokalnie”. 

W programie „Działaj Lokalnie” dofinansowanie otrzymują
projekty,  które  przyczyniają  się  do  rozwiązania
określonego  lokalnego  problemu,  są  odpowiedzią  na
potrzeby mieszkańców, promują lokalne tradycje, historię
czy  atrakcje  turystyczne,  wprowadzają  nowoczesne
rozwiązania  w  życie  społeczności,  pomagają  rozwijać
kompetencje  mieszkańców  i  zwiększyć  ich  szanse  na
edukację  i  rozwój,  odmieniają  lokalne  otoczenie
i uatrakcyjniają gminę. 

Kto może składać wniosek?

O grant na lokalne działania mogą się ubiegać organizacje
pozarządowe  i  grupy  nieformalne  działające  na  terenie
miejscowości  liczących  do  mniej  więcej  20  tysięcy
mieszkańców.  Muszą  być  one  realizowane  w  gminie
będącej  w  zasięgu  Ośrodka  Działaj  Lokalnie.  Można  to
sprawdzić  na  stronie  www.dzialajlokalnie.pl w  zakładce
Zasięg programu”.

Na co można uzyskać dotację?

W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku
do  kilkudziesięciu  grantów  (w  kwocie  maksymalnie
6000 zł każdy) na realizację projektów, które mają jasno
określony  cel,  dobrze  zaplanowane  działania,  mierzalne
rezultaty  i  rozsądne  koszty  realizacji,  są  realizowane
wspólnymi  siłami  mieszkańców  i  instytucji  lokalnych,
w  przemyślany  sposób  angażują  zasoby  lokalne
(naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

W  2021  roku  szczególnie  warto  realizować  projekty
przeciwdziałające  negatywnym skutkom pandemii  oraz
eko-inicjatywy.

Oprócz tego projekty mogą dotyczyć takich tematów, jak
m.in.:  pomoc  społeczna,  nauka,  edukacja,  oświata
i  wychowanie,  kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury
i  tradycji,  ochrona  zdrowia,  działanie  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych,  promocja  zatrudnienia  i  aktywizacji
zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy,
upowszechnianie i  ochrona praw kobiet,  krajoznawstwo
oraz  wypoczynek  dzieci  i  młodzieży.  Może  to  tez  być
ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego,  porządek
i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom
społecznym,  promocja  i  organizacja  wolontariatu,
działalność charytatywna oraz działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Kiedy i jak wypełnić wniosek?

Termin składania wniosków to maj i  czerwiec – zależnie
od konkursów ogłoszonych przez poszczególne ODL. Lista
wszystkich  terminów  dostępna  jest  na  stronie  Działaj
Lokalnie:  http://dzialajlokalnie.pl/nabory-w-lokalnym-
konkursie-grantowym-dzialaj-lokalnie-2021/

Więcej informacji na stronie:
http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

3. Równać Szanse - Małe Granty (patronat ngo.pl)

Fundacja  Civis  Polonus  ogłasza  nabór  wniosków
w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem
jest  wsparcie  projektów,  które  będą  rozwijały
kompetencje  społeczne  i  emocjonalne  młodych  ludzi
z małych miejscowości. 

Wnioski można składać do 1 czerwca.

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/nabory-w-lokalnym-konkursie-grantowym-dzialaj-lokalnie-2021/
http://dzialajlokalnie.pl/nabory-w-lokalnym-konkursie-grantowym-dzialaj-lokalnie-2021/
mailto:http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu/
http://www.xn--znakjakoci-c8b.mrips.gov.pl/


W  konkursie  Równać  Szanse  -  Małe  Granty  możesz
zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego
projektu w Twojej miejscowości!

Dla  młodych  ludzi  to  ciekawe  wyzwanie  i  szansa  na
współpracę  z  innymi.  Uczestnicy  projektów  ustalają
wspólny  cel,  który  chcą  osiągnąć.  Uczą  się  planowania
i  pracy  w  zespole,  poznają  lokalną  historię,  kulturę
i  tradycję.  Nawiązują  nowe przyjaźnie.  Działają  na rzecz
społeczności  lokalnej.  Rozwijają  pasje i  zainteresowania,
sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

W  Programie  Równać  Szanse  zrealizowano  do  tej  pory
ponad 3 000 projektów, w których wzięło udział  ponad
150 000 młodych ludzi!

Może  to  czas,  żeby  zrealizować  taki  projekt  w  Twojej
miejscowości?

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?

• szkoli i doradza na etapie składania wniosków,
• przyznaje granty do 8 500 zł na realizację                 

5-miesięcznych projektów,
• szkoli i doradza koordynatorom projektów,
• prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe 

w miejscu realizacji działań,
• uczestnikom projektów zapewnia ciekawe 

gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?
W konkursie granty przyznawane są podmiotom ze wsi      
i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

• organizacje pozarządowe, zarejestrowane               
(w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub      
w ewidencji prowadzonej przez starostów,

• powiatowe, miejskie i gminne domy kultury,
• powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne,
• Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez 
starostów.

Dodatkowych informacji  Fundacja Civis Polonus udziela
telefonicznie  pod  numerem  +48  609  458  344  lub
pocztą elektroniczną artur.lega@civispolonus.org.pl oraz
rownacszanse@civispolonus.org.pl.

Konkurs Równać Szanse - Małe Granty organizowany jest
w  ramach  Programu  Równać  Szanse  2021  Polsko-
Amerykańskiej  Fundacji  Wolności,  realizowany  przez

Fundację  Civis  Polonus.  Patronem  konkursu  jest
ngo.pl - portal organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie:
https://rownacszanse.pl/kmg

4. "Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac
Programów  międzynarodowych  na  lata  2021-2027”,
bezpłatny webinar 27 maja

Lokalny  Punkt  Informacyjny  Funduszy  Europejskich
w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne
on-line  w  dniu  27  maja  2021  r.  na  temat  nowych
możliwości  wsparcia  pomorskich,  małych  i  dużych
projektów.

Spotkanie  adresowane  jest  do  przedstawicieli  JST,
organizacji  pozarządowych  oraz  przedsiębiorców,  którzy
chcą  pozyskać  dofinansowanie  w  ramach  programów
zarządzanych  centralnie  przez  Komisję  Europejską  oraz
programów  Europejskiej  Współpracy  Terytorialnej
w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Podczas  webinarium  omówiony  zostanie  stan  prac
programów międzynarodowych takich jak: 

•Program Horyzont Europa 2021-2027

•Program dla zdrowia EU4HEALTH 2021-2027

•Program LIFE 2021-2027

•CEF 2021-2027 (Instrument „Łącząc Europę”)

•Program Erasmus + 2021-2027

•Program Kreatywna Europa 2021-2027

•Programy  Interreg  na  lata  2021-2027,  m.in.
Program  Południowy  Bałtyk,  Program  Polska
– Rosja

Program  Region  Morza  Bałtyckiego,  Program  Europa
Środkowa, Interreg Europa.

Miejsce i termin webinarium:

Webinarium odbędzie się 27 maja 2021r., w godz. 11:00
- 12:00 za pośrednictwem platformy Zoom

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do
dnia  26  maja  2021  r. wypełnionego  formularza
zgłoszeniowego na adres:  slupsk.pife@pomorskie.eu lub
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zgłoszenie  telefoniczne  pod  numerem:  59  714  18  44
i otrzymanie  potwierdzenia  mailowego od organizatora.

Link  do  webinarium  zostanie  wysłany  w  osobnej
wiadomości  najpóźniej  w  dniu  wydarzenia,  tj.  27  maja
2021r.

Organizator  webinarium:  Lokalny  Punkt  Informacyjny
Funduszy  Europejskich  w  Słupsku  ul.  Portowa  13B,
76-200  Słupsk  tel.:  59  714  18  44  e-mail:
slupsk.pife@pomorskie.eu

Projekt  współfinansowany  z  Funduszu  Spójności  Unii
Europejskiej  w  ramach  Programu  Pomoc  Techniczna
2014-2020

Więcej informacji na stronie:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-
fetresc=15580 

5. "Dobre sąsiedztwo - dobro wspólne" 

Ruszył nabór zgłoszeń na organizację lokalnych spotkań
mających  na  celu  sieciowanie  uczestników  różnych
programów  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności
z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Inicjatywa „Dobre
sąsiedztwo – dobro wspólne” realizowana jest w ramach
Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” to przedsięwzięcie
Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  realizowane
przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  od  2009
roku.  Dzięki  różnorodnej  ofercie  programowej  PAFW
w  wielu  gminach  w  Polsce  przeprowadzono  projekty,
których  uczestnicy  zdobyli  doświadczenia  i  wypracowali
zasoby  stwarzające  szansę  na  wyzwolenie  dodatkowej
energii  obywatelskiej.  Program  oferuje  beneficjentom
takich  projektów  możliwość  podejmowania
wspólnych,  partnerskich przedsięwzięć  wykorzystujących
nagromadzony  potencjał  w  działaniach  na  rzecz  całych
lokalnych  społeczności.  Jednocześnie  przyczynia  się  do
umacniania  lokalnego  kapitału  społecznego  poprzez
synergię  doświadczeń  i  rezultatów  różnych  inicjatyw.
Powstają partnerstwa składające się z uczestników kilku
programów  PAFW  –  tworzą  oni  Grupę  Inicjatywną
stanowiącą  trzon  lokalnej  koalicji.  Dołączają  do  niej
samorządy,  firmy,  lokalne  media  oraz  organizacje
pozarządowe  i  instytucje,  które  dotychczas  nie  brały

udziału w programach Fundacji. Dotychczas zawiązało się
61 partnerstw w ponad 100 gminach.

W  wielu  miejscach  w  Polsce,  gdzie  nie  zawiązały  się
jeszcze  lokalne  partnerstwa,  są  organizacje,  instytucje
i osoby, które mają doświadczenie w realizacji programów
PAFW.  Nie  zawsze  jednak  się  znają  i  mają  okazję  do
współpracy czy wymiany doświadczeń. Z myślą o nich w
ramach  Programu  „Lokalne  Partnerstwa  PAFW”
uruchomiona  została  nowa  inicjatywa  –  „Dobre
sąsiedztwo – dobro wspólne”.  Inicjatywa ta ma na celu
nawiązanie i rozwijanie współpracy między uczestnikami
różnych  programów  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji
Wolności z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Służyć ma
również  wymianie  doświadczeń  i  dobrych  praktyk
w realizacji programów PAFW.

Aby  wziąć  udział  w  inicjatywie  i  otrzymać  grant
w  wysokości  do  1,500  zł  na  realizację  spotkania
sieciującego należy:

– zebrać minimum 3 przedstawicieli organizacji i instytucji,
które  w  ostatnich  5  latach  brały  udział  w  3  różnych
programach  PAFW  na  obszarze  jednej  gminy  lub
maksymalnie  kilku  sąsiadujących  gmin.  Pomocna
w odnalezieniu beneficjentów z danego obszaru może być
mapa  programów  PAFW  dostępna  pod  linkiem:
https://mapa.pafw.pl

– stworzyć program spotkania (szczegóły w Regulaminie)

– wypełnić formularz, który można pobrać  tutaj i wysłać
go na adres: e.dmochowska@filantropia.org.pl

W ramach inicjatywy,  poza mini-grantami,  przewidziane
jest  również  wsparcie  Animatora  Dobra  Wspólnego.
Animatorzy  Dobra  Wspólnego  to  wybrani  alumni
programu  „Lokalne  Partnerstwa  PAFW”.  Są  wśród  nich
doświadczeni  trenerzy,  doradcy  i  moderatorzy.  Wszyscy
uczestniczy będą mieli okazję zapoznać się z wypracowaną
w programie metodą animacji.

Uczestnicy inicjatywy „Dobre sąsiedztwo-dobro wspólne”,
zachęcani  będą  do  utworzenia  grupy  inicjatywnej
i  aplikowania  do  kolejnej  edycji  Programu  „Lokalne
Partnerstwa PAFW”.

Zgłoszenia są przyjmowane od 28 kwietnia 2021 w trybie
ciągłym, do wyczerpania puli w wysokości 7000 zł.

Szczegółowe  informacje  znajdują  się  w  regulaminie
Konkursu.
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Więcej informacji na stronie:
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/rusza-inicjatywa-
dobre-sasiedztwo-dobro-wspolne/

6.   Pożyczka  płynnościowa  dla  podmiotów  ekonomii
społecznej 

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

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

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

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

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

2)  zobowiązania  publiczno  -  prawne  Ostatecznego
Odbiorcy,

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

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) koszty administracyjne,

6) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

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

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

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z  pożyczki  płynnościowej,  będą  mogły  skorzystać
podmioty ekonomii społecznej (PES). To organizacje, które
prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski
przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej
jest to praca na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych,
z niepełnosprawnościami. PES bardzo często angażują się
w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

Misją  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  jest  wspieranie
rozwoju  społeczno-gospodarczego  Polski.  Realizując  to
zadanie, wspieramy także podmioty ekonomii społecznej.
Są  to  podmioty  gospodarcze,  które  niosą  pomoc
potrzebującym i wykluczonym i  -  jak każda inna firma -
zatrudniają pracowników. Pożyczka płynnościowa dla PES
to  nowe  rozwiązanie,  które  w  obecnej  trudnej  sytuacji
pomoże  m.in.  utrzymać  miejsca  pracy  –  mówi  Paweł
Chorąży,  dyrektor  zarządzający  pionem  funduszy
europejskich w BGK.

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

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

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

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

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

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

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

Warunkiem  skorzystania  ze  wsparcia  jest  prowadzenie
działalności  gospodarczej  lub  odpłatnej  działalności
statutowej,  przez  minimum  12  miesięcy  i  posiadanie
przynajmniej  jednego  zamkniętego  roku  obrotowego.
Organizacja  powinna  także  spełniać  kryterium  mikro,
małego lub średniego przedsiębiorcy.  Podmiot powinien
posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania
wraz z odsetkami i  wykazywać realne źródła spłaty tych
zobowiązań.  Podmiot,  by  ubiegać  się  o  Pożyczkę
Płynnościową musi spełniać łącznie wszystkie wymienione
powyżej warunki.

Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej:

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

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

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

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

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

· Brak prowizji i opłat;

·  Przeznaczenie  -  cele  płynnościowe,  finansowanie
bieżącej działalności;

·  Pożyczkobiorca  otwiera  wyodrębniony  rachunek
bankowy,  na  który  otrzymuje  Jednostkową  Pożyczkę,

z zastrzeżeniem iż wydatki mogą być ponoszone wyłącznie
z tego rachunku.

·  umorzenia  -  dla  pożyczek  udzielonych  do  31  grudnia
2020  r.  –  możliwość  dokonania  częściowego umorzenia
kapitału Jednostkowej Pożyczki w wysokości 15% lub 25%
kapitału  pożyczkowego,  po  spełnieniu  warunku
i osiągnięciu kryterium.

Atrakcyjne warunki obowiązują dla pożyczek udzielanych
do  końca  2020  roku  (po  wprowadzeniu  planowanych
zmian  preferencyjne  warunki  obowiązywać  będą  do  30
czerwca 2021 r.). Potem PES będą mogły nadal ubiegać się
o  preferencyjne  wsparcie,  ale  niektóre  parametry
pożyczek  ulegną  zmianie.  Skróci  się  maksymalny  okres
spłaty  (do  36  miesięcy)  i  karencja  w  spłacie  kapitału
pożyczki (do 6 miesięcy).

Jak i gdzie złożyć wniosek?

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

Ważne dla PESów

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

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

· Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,

· Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,

· Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

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

Więcej informacji na stronie:
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-
wykorzystaniem-srodkow-krajowych/pozyczki-
plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej
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7. Pajacyk - Wakacje 2021 

Polska  Akcja  Humanitarna  zaprasza  do  składania
wniosków  na  dofinansowanie  dożywiania  w  okresie
wakacji  letnich  2021  w  ramach  programu  Pajacyk.
Program  skierowany  jest  do  organizacji  prowadzących
placówki wsparcia dziennego.

Polska  Akcja  Humanitarna  zaprasza  do  składania
wniosków  na  dofinansowanie  dożywiania  w  okresie
wakacji letnich 2021 w ramach programu Pajacyk

Od  15  marca  do  1  czerwca  można  składać  wnioski
o  dofinansowanie  dożywiania  w  ciągu  letnich  wakacji
2021.

O  pomoc  w  sfinansowaniu  posiłków  mogą  zwracać  się
organizacje  prowadzące  placówki  wsparcia  dziennego
w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą  uzyskania  przez  Organizację  dofinansowania
z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz
wniosku.

Wniosek  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  poprzez
formularz  zamieszczony  na  stronie  programu
https://www.pajacyk.pl/nabor/

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można
znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/

W  sprawach  związanych  z  prawidłowym  wypełnianiem
wniosków  można  kontaktować  się  telefonicznie
z  Magdaleną  Jaranowską,  Koordynatorką  Programu
Pajacyk pod nr telefonu 501 752 160 lub drogą mailową
pajacyk@pah.org.pl

Wypełnienie  wniosku  i  przesłanie  go  do  Fundacji  nie
gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja  kontaktuje  się  z  organizacjami,  które  spełniły
kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu
drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna  lista  organizacji  zakwalifikowanych  do  programu
zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.pajacyk.pl 15 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji na stronie:
https://www.pajacyk.pl/

8.  Wsparcie Fundacji Komputronik 

Fundacja  Komputronik  w systemie  kwartalnym udziela
wsparcia  podmiotom,  które  mają  ciekawe  pomysły
z  pogranicza  edukacji,  technologii  i  innowacji  oraz
przynajmniej  część  zasobów,  do  realizacji  celów
opisanych we wniosku.

Podmioty  ubiegające  się  o  wsparcie  przesyłają  pocztą
elektroniczną  wypełniony  wniosek  wraz  ze  zgodą  na
przetwarzanie  danych osobowych.  Uzupełniony wniosek
oraz  załączniki  należy  wysłać  pocztą  mailową  na  adres:
fundacja@fundacjakomputronik.pl.

Zachęcamy  do  zgłaszania  inspirujących  i  kreatywnych
pomysłów z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.

Wnioski  złożone  od  1.04.2021  do  30.06.2021  zostaną
rozpatrzone 15.07.2021.

Czekamy na  nowych  beneficjentów,  którzy  pokażą  nam
swoje zaangażowanie oraz ambicje.

Zespół  Opiniujący  dokonuje  analizy  przesłanych
wniosków.  Przy  wyborze  wniosków  Rada  Opiniująca
kieruje się następującymi kryteriami:

• stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji
Komputronik,

• poprawność  uzupełnionego  wniosku  pod
względem  formalnym  (kompletność  dokumentu,
osobowość prawna wnioskodawcy itd.),

• znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i
osobisty beneficjentów,

• realność i praktyczność koncepcji do realizacji.

Więcej informacji na stronie:
https://fundacjakomputronik.pl/zloz-wniosek/

9.  Zmiany w Panelu Płatnik

Od  16  maja  2021  r.  płatnicy  będą  mogli  korzystać
z  nowych  funkcji  na  Platformie  Usług  Elektronicznych
ZUS. 

Zakładka  [Panel  Płatnika]  -  sekcja  [Zaświadczenia
lekarskie]

Po wybraniu przycisku [Dane zaśw. anulowanego] otworzy
się formularz  anulowanego zaświadczenia,  ale tylko gdy
dotyczy  ono  tego  samego  płatnika. Dodatkowo  płatnik
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może  zobaczyć  anulowany  dokument  AZLA  przez  link
AZLA wyświetlany w nowej kolumnie [Status].

Przez  nowy  przycisk  [Zamów  dane  archiwalne]  płatnik

może zamówić archiwalne zaświadczenia lekarskie swoich

ubezpieczonych. Będą one dostępne na PUE po upływie

maksymalnie 48 h.

Płatnik  będzie  mógł  filtrować  zaświadczenia  lekarskie

według kodu tytułu ubezpieczenia. [Grupa tytułów ubezp]

umożliwia  filtrowanie  według  określonych  grup:

pracowniczej lub świadczeniobiorcy (czyli osób, które nie

są  pracownikami,  np.  bezrobotni  lub  pobierający  zasiłki

z pomocy społecznej).

Zakładka [Panel Płatnika] -  sekcja [Osoby zgłoszone do

ubezpieczeń].

Kod wykonywanego zawodu wykazywany w dokumentach

zgłoszeniowych  od  16  maja  2021  r.  będzie  dostępny

w danych ubezpieczonego w zakładce [Ubezpieczenia] >

[Szczegóły].

Będą  też  dostępne  nowe  zakładki:  [Złożone  RIA],

[Niezłożone  RIA].  W  zakładkach  tych  będą  dane

ubezpieczonych,  za  których  płatnik  przekazał  dokument

OSW  a  więc  oświadczył,  że  ma  zamiar  skrócić  okres

przechowywania akt i:

- złożył dokument ZUS RIA,

-  nie  złożył  dokumentu  ZUS  RIA,  który  powinien  złożyć

razem  z  dokumentem  ZUS  ZWUA  (wyrejestrowującym

ubezpieczonego po złożeniu przez płatnika oświadczenia –

OSW)  albo  powinien  złożyć  w  ciągu  roku  od  złożenia

oświadczenia ZUS OSW.

Zakładka [Dokumenty i wiadomości]

W  sekcji  [Zaświadczenia  lekarskie]  pojawi  się  nowa

kolumna  [Pobrane],  w  której  będą  dane  z  informacją

(TAK/NIE) o pobraniu lub wyeksportowaniu zaświadczeń

lekarskich.

Przy  eksporcie  zaświadczeń  lekarskich  nastąpi

zmiana  domyślnej  nazwy  pliku:

nazwisko_imie_data_seriaNumerZwolnienia.

W  sekcji  [Dokumenty  robocze]  i  sekcji  [Dokumenty

wysłane]  w  nowej  kolumnie  [Dotyczy]  będzie  imię

i  nazwisko  ubezpieczonego,  którego  dotyczy  dokument

(tylko dla nowo utworzonych lub wysłanych dokumentów

Z-3, Z-3a, Z-3b, ZAS-12).

Zmiany w programie ePłatnik

Zmiany będą następujące:

• w  dokumentach  zgłoszeniowych  płatnika

i  ubezpieczonego  (w  kreatorach  oraz  w  dokumentach

tworzonych  ręcznie)  będzie  wyszukiwarka  adresów

według  słowników  TERYT/PNA,  w  nowej  wersji

dokumentów zgłoszeniowych (ZUS ZUA  i ZUS ZZA) płatnik

będzie podawał kod wykonywanego zawodu   (z uwagi na

zmiany  dla  wszystkich  dokumentów  ubezpieczeniowych

została podniesiona wersja KEDU do 5.3.),

• w kartotece ubezpieczonego w zakładce [Ubezpieczenia]

będzie informacja o kodzie wykonywanego zawodu.

Więcej informacji na stronie:
https://www.zus.pl/o-
zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-
panelu-platnik/2834059

10.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku 

Stowarzyszenie  EDUQ  zaprasza  lęborskie  organizacje
pozarządowe  na  bezpłatne  wsparcie  informacyjno-
doradcze  oraz  poradnictwo w zakresie funkcjonowania
NGO. 

Pracownicy  EDUQ  dyżurują  od  poniedziałku  do  piątku  
w godz. 09:00-15:00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy
ul. Krzywoustego 1, pokój 135.

Wsparcie  realizowane  jest  w  ramach  projektu
współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze
środków Powiatu Lęborskiego.
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11.  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, 
5. webinariów, konferencji.

Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są
w  biurze  CIO,  przy  ul.  Sienkiewicza  19  (II  p.)  oraz
w Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 122  (I p.) 

WSPARCIE DORADCZE
OWES świadczy  doradztwo:  ogólne,  specjalistyczne  oraz
biznesowe. 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.:

1. zakładanie  PS  (z  uwzględnieniem  różnorodnych
form prawnych i typów),

2. zakładanie  PES  (z  uwzględnieniem różnych form
prawnych i typów),

3. rejestrowanie działalności PES,
4. zewnętrzne finansowanie PS i PES,
5. prowadzenie działalności statutowej ES.

Zakres  tematyczny  doradztwa  specjalistycznego
obejmuje m.in.:

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności 
2. gospodarczej  w  ramach  PS,  prawe  aspekty

działania  w  sferze  ES,  podatki  bezpośrednie  i
pośrednie  w  działaniach  PES,  obowiązki
pracodawcy względem pracowników

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

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

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

6. 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.
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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 

4. w sferze ekonomii społecznej
5. tworzenie  biznes  planów  oraz  marketing

(badanie rynku, tworzenie strategii  cenowej,
pozyskiwanie 

6. klientów, itp.)
7. budowanie powiązań kooperacyjnych
8. restrukturyzacja działalności
9. zakładanie  i  prowadzenie  podmiotów

ekonomii  społecznej  o  charakterze
reintegracyjnym

10. umiejętności  społeczne  (budowanie  sieci
współpracy  lokalnych  podmiotów  w  celu
rozwoju 

11. przedsiębiorstw  społecznych),  kompetencje
związane  z  pracą  z  osobami  zagrożonymi
wykluczeniem społecznym

12. szkolenia zawodowe i branżowe.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
1. 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,

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
1. OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i

PES, w oparciu o stosowny regulamin. Regulamin
posiada  kryteria  formalne  oraz  kryteria
merytoryczne udzielania 

2. wsparcia  finansowego,  opisuje  warunki  w jakich
wniosek  o  udzielenie  wsparcia  finansowego
podlega odrzuceniu,

3.  zatwierdzeniu  do  dofinansowania  lub  jest
kierowany  do  poprawy  przez  wnioskodawców.
Regulamin  zawiera  tryb  odwołania  od  decyzji
OWES  w  sprawie  udzielenia  wsparcia
finansowego.

4.

5. Merytorycznej  oceny  wniosku  dokonuje  zespół
ekspertów,  z  których  co  najmniej  jeden  jest
specjalistą  w  zakresie  aspektów  ekonomicznych
prowadzenia działalności gospodarczej przez PES.

6.
7. Wsparciem  finansowym  może  być  objęty

podmiot,
8. 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. 
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Działania  partnerskie  dotyczą  nie  tylko  współpracy
z zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy
mają  wspólnie  prowadzić  Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii
Społecznej. 
Zapraszamy!
Centrum Inicjatyw Obywatelskich 
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

e-mail: cio@cio.slupsk.pl
tel.: 59 840 29 20
Punkt Informacyjny OWES 
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
e-mail: a.zawadzka@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 Zawadzka
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