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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oś Priorytetowa IX : Włączanie społeczne,
Działanie 9.4 Wsparcie gospodarki społecznej, 

Poddziałanie 9.4.A. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
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Obszar działania



Założenia dla działalności OWES

Wymagania programowe:

Aktywizacja i rozwój osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym

-



Założenia dla działalności OWES

W praktyce zadanie OWES:
Wspieranie rozwoju – społeczności i grup w oparciu o 

instrumenty Ekonomii Społecznej

Jak
- Wpisywanie się w potrzeby – obserwowanie i dialog z PES, JST,
Biznesem, środowiskiem lokalnym
- Inicjowanie – stymulowanie aktywności nowych grup
- Inicjowanie – nowych form aktywności i współpracy
- Towarzyszenie w rozwoju działaniom podejmowanym lokalnie
- Łączenie potrzeb i możliwości
- Łączenie osób i środowisk - SIECIOWANIE



Co oferujemy ?
1. Spotkania animacyjne

Spotkania z udziałem animatora nad identyfikacją zasobów lokalnych, 
tworzenia map zasobów, poszukiwania produktów/usług lokalnych, 
rozwijanie przestrzeni przyjaznej przedsiębiorczości społecznej, 
zachęcanie do tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej i aktywności 
lokalnej, wsparcie procesów konsultacyjnych, pomoc w tworzeniu 
lokalnych sieci /Partnerstw / Klastrów na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej. 

2. Doradztwo - przez cały okres trwania projektu

Doradztwo ogólne  - w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych, 
tworzenia i wspierania tworzenia podmiotów reintegracyjnych, tworzenia 
Podmiotów Ekonomii Społecznej, rejestrowania działalności Podmiotów 
Ekonomii Społecznej, prowadzenia działalności statutowej, ekonomizacji 
Podmiotów Ekonomii Społecznej, współpracy z instytucjami rynku pracy i 
pomocy społecznej; 



3. Wizyty studyjne - Możliwość organizacji bezpłatnych wizyt studyjnych 

do miejsc, instytucji zajmujących się w praktyce przedsiębiorczością 
społeczną: - wizyty studyjne 1-dniowe dla osób fizycznych zainteresowanych 
założeniem/aktywnością w Podmiotach Ekonomii 
Społecznej/Przedsiębiorstwach Społecznych, - wizyta studyjna dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej/Jednostek Samorządu Terytorialnego, które 
chcą założyć podmiot reintegracyjny, - wizyty 2-dniowe dla 8 przedstawicieli 
Jednostek Samorządu Terytorialnego i Podmiotów Ekonomii Społecznej 
dotyczące m.in. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, 
klauzul, zlecania i powierzania zadań itp



 Doradztwo specjalistyczne  

 Prawne (prawne aspekty działalności gospodarczej prowadzonej w ramach 
Przedsiębiorstw Społecznych i sferze Ekonomii Społecznej)

 Księgowo-podatkowe (rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej, zobowiązania 
finansowe związane z prowadzeniem działalności, księgowość, płace i pochodne, 
ubezpieczenia społeczne)

 Osobowe (zarządzanie organizacją i pracownikami, rozwiązywanie konfliktów) 

 Finansowe (pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (zwrotnych. i 
bezzwrotnych), planowanie finansowe) 

 Marketingowe (planowanie marketingowe, elastyczność ofert, polityka optymalizacji 
kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej Przedsiębiorstw 
Społecznych, badania rynku, standaryzacja obsługi klienta przez Podmiotów Ekonomii 
Społecznej.

 IT (w zakresie zastosowań technologii informatycznych)

 Doradztwo biznesowe - dla Przedsiębiorstw Społecznych - w zależności od potrzeb, 
m.in. w zakresie: instrumentów finansowych, w tym zwrotnych, tworzenia i 
uaktualniania biznesplanów, montażu finansowego. 



4. Warsztaty - Możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów: -

stacjonarne 2-dniowe - dla 16 lokalnych animatorów, mieszkańców 
zainteresowanych rozwojem swojego środowiska lokalnego, zakres wg 
potrzeb lokalnych,

5. Edukacyjne gry animacyjne - Możliwość zorganizowania w 

społeczności lokalnej bezpłatnej edukacyjnej gry animacyjnej dla 
mieszkańców. 

6. Cykle Edukacyjne dot. Klastrów  / Partnerstw -
Możliwość udziału w bezpłatnych cyklach edukacyjnych złożonych z 2 
warsztatów i 1 wizyty studyjnej - oferta dla zainteresowanych 
utworzeniem partnerstwa/klastra na rzecz szeroko rozumianej ekonomii 
społecznej. 



7. Wsparcie dotacyjne dla osób , które chcą założyć i znaleźć 
zatrudnienie w NOWO TWORZONYCH Przedsiębiorstwach 
Społecznych.

 Pakiet szkoleń : zagadnienia prawno i księgowo -podatkowe, 
budowanie zespołu, Biznesplan, zarządzanie przedsiębiorstwem 
społecznym, marketing, reklama, sprzedaż.

 szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie 
konkretnych kompetencji/kwalifikacji;

 wsparcie finansowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie w 
nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych 

(max. 18 500 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo 
społeczne, wsparcie pomostowe podstawowe przez pierwsze 6 
miesięcy – średnio 900 zł/osoba, wsparcie pomostowe 
przedłużone przez kolejne 6 miesięcy – średnio 600 zł/osoba)



8. Wsparcie dotacyjne dla  istniej PRZEDSIĘBIORSTW 
SPOŁECZNYCH (podmioty ekonomii społecznej, które chcą 
się ekonomizować),  

 szkolenia (dla osób, które będą zatrudnione w konkretnym 
Przedsiębiorstwie Społecznym oraz kadry zarządzającej tego 
Przedsiębiorstwa Społecznego) z zakresu: aspekty formalno prawne 
prowadzenia działalności, biznesplan, zarządzanie, zatrudnianie, 
marketing w podmiotach ekonomii społecznej

 szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych 
kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w 
Przedsiębiorstwie Społecznym (zanim otrzymają dotację) , 

 wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących 
Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 20 000 zł na osobę, max 100 
000 zł na przedsiębiorstwo społeczne). Miejsce pracy – pełen etat na 
okres 12 miesięcy. Wsparcie dotacyjne możliwe po ukończeniu cyklu, 
ocenie doradcy zawodowego, pozytywnej ocenie biznesplanu, 
wniesieniu zabezpieczenia do umowy. 



Na co dotacja?

 utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie 
przedsiębiorstwa społecznego,

 utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym 
przedsiębiorstwie społecznym,

 utworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych 
podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.



9. Cykle Edukacyjne dla istniejących fundacji, stowarzyszeń, 
które chcą podjąć działalność odpłatną/gospodarczą

• (3 szkolenia dwudniowe, 16 osób).

• Zakres m.in.: zarządzanie/planowanie strategiczne, aspekty form-
prawne działalności ekonomicznej Podmiotów Ekonomii Społecznej, 
biznesplan, sprzedaż, marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

10. Szkolenia Stacjonarne
 2-dniowe dla osób fizycznych, które chcą założyć i rozpocząć 

działalność w Podmiotach Ekonomii Społecznej (każde szkolenie dla 
16 osób).

 dla podmiotów prowadzących podmioty reintegracyjne i dla nie 
zekonomizowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej (każde szkolenie 
dla 16 osób). Przykładowy zakres: księgowość, marketing, aspekty 
prawne - wg potrzeb



Zapraszamy do kontaktu:
Forum Aktywności Lokalnej

ul. Ludowa 1c

58-304 Wałbrzych

telefon : 74 848 01 00

forumwalbrzyskie@hb.pl

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

u. J. Matejki

58-300 Wałbrzych

telefon : 724090001  ; fax 746651111

fres@fres.org,pl


