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KONKURSY DOTACYJNE
 DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

I PODMIOTÓW 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

•  Jeśli masz pomysł na biznes i potrzebujesz wsparcia w 
jego realizacji

•  jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są przedsiębiorstwa 
społeczne i myślisz o zespołowym biznesie

zgłoś się do
 OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Zapraszamy do udziału w konkursach na pozyskanie 
dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych 
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych ogłaszanych przez 
OWES Nidzica.

DLA KOGO

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa 
społecznego (m.in. spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. 
non profi t, fundacji, stowarzyszenia) mogą ubiegać się:

−  osoby fi zyczne (zagrożone ubóstwem i/lub wyklucze-
niem społecznym) jak i 

−  osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki 
samorządu terytorialnego itp.) 

O dotacje na powstawanie nowych miejsc pracy 
w istniejących podmiotach ekonomii społecznej mogą 
ubiegać się:

− funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne

− organizacje pozarządowe - warunkiem ubiegania się 
o wsparcie fi nansowe jest chęć przekształcenia organi-
zacji w przedsiębiorstwo społeczne (jego ekonomizacja) 
lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej 
albo odpłatnej statutowej. 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA 
FINANSOWEGO

•  DOTACJA
na jedną uprawnioną osobę wynosi 24 000,00 zł netto.  

•  WSPARCIE POMOSTOWE
możliwe do uzyskania po uruchomieniu przedsiębiorstwa 
społecznego jest stopniowo zmniejszane:

−  2000 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy i 1500 zł/
miesiąc średnio na 4 miesiące lub 

−  1500 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy i 1000 zł/
miesiąc średnio na 4 miesiące 

Wysokość wsparcia pomostowego uzależnio-
na jest od wielkości etatów osób zatrudnianych 
– dotacyjnych. 

DODATKOWE WSPARCIE

Wsparcie fi nansowe świadczone jest wraz ze wsparciem 
merytorycznym w postaci usług:

•  SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
tematy związane z działalnością i funkcjonowaniem 
podmiotów ekonomii społecznej oraz tematów 
zaproponowanych przez podmioty,

•  KURSY ZAWODOWE
podniesienie kwalifi kacji zawodowych zgodnie z profi -
lem działalności przedsiębiorstwa społecznego,

•  SZKOLENIA PRAKTYCZNE
istniejące przedsiębiorstwa mogą testować swoje usługi 
pod okiem doświadczonego trenera,

•  DORADZTWO BIZNESOWE
szeroki zakres wsparcia dla PS, m.in.: poszukiwanie part-
nerów, przygotowanie ofert, negocjacje z instytucjami 
fi nansowymi,

•  DORADZTWO SPECJALISTYCZNE 
w zakresie, m. in.:

−  prawnym - prowadzenie działalności gospodarczej, 
podatki bezpośrednie i pośrednie

−  księgowo - podatkowym m.in. rachunkowość PES, 
księgowość, płace i pochodne,

−  osobowe - zarządzanie organizacją, pracownikami, 
konfl iktem w PES i rozwiązywanie konfl iktów

−  fi nansowe - źródła fi nansowania działalności wraz ze 
wsparciem w przygotowaniu wniosków,

−  marketingowym - planowanie marketingowe, 
badanie rynku, planowanie i wdrażanie działań 
promocyjnych

•  USŁUGI PRAWNE, KSIĘGOWE I MARKETINGOWE
zakres świadczonych usług dopasowany do potrzeb 
przedsiębiorstw społecznych

•  DORADZTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH

−   Dla przedsiębiorstw społecznych:

pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zapytań oferto-
wych w ramach zamówień publicznych dla PES, przygo-
towanie dokumentów do przetargów publicznych,

− Dla jednostek samorządów terytorialnych:

Wsparcie w zakresie wprowadzenia i stosowania klauzul 
społecznych, wdrażanie zmian w przepisach prawnych 
dotyczących zamówień publicznych oraz w dokumen-
tach strategicznych

   WIZYTY STUDYJNE – mają na celu zapoznanie się 
przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz 
jednostek samorządów terytorialnych z działalnością 
innych przedsiębiorstw społecznych z wieloletnim 
doświadczeniem, m.in.  nt. współpracy samorządów 
i podmiotów ekonomii społecznej.


