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WSZYSTKIE USŁUGI W RAMACH 

OWES SĄ BEZPŁATNE 

 

Skontaktuj się z naszym biurem 

a my umówimy spotkanie 

z doradcą Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Nidzicy, który odpowie 

na wszystkie pytania 

i zaproponuje dalsze wsparcie. 
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CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W NIDZICY 

 
tel.: 696 088 701 

e-mail: ekonomiaspoleczna@nida.pl 

 
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ W KAMIONCE 

 
tel. 666 028 992 

e-mail: ips.kamionka@nida.pl 

 
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE 

 
tel. 23 697 06 66 

e-mail: ips.dzialdowo@darsa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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NIDZICKA FUNDACJA 
ROZWOJU NIDA 

 

DZIAŁDOWSKA AGENCJA 
ROZWOJU S.A. 

 
Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 
w Nidzicy 

 

 
Jeśli chcesz rozwinąć swoje 

przedsiębiorstwo społeczne, 

poszerzyć ofertę usług i produktów, 

uzyskać dotację na nowe miejsca 

pracy lub zekonomizować swoją 

organizację pozarządową 

aby zaczęła przynosić zyski, 

zgłoś się do Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Nidzicy! 
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ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA 

• PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ: 

− spółdzielni socjalnych, 

− spółek non profit, 

− organizacji pozarządowych, zainteresowanych 

ekonomizacją swojej działalności 

 

OFEROWANE WSPARCIE 

MERYTORYCZNE 

• SZKOLENIA OGÓLNE NA TEMAT PRZEDSIĘBIOR- 
CZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ 

na szkoleniach będą poruszane takie tematy jak np.: 

− podstawowe zagadnienia nt. Ekonomii Społecznej 

− omówienie zasad ubiegania się o dotację, umów na 

przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji 

oraz wsparcia pomostowego, etapów konkursu, 

− omówienie biznesplanu, 

− analiza konkurencji i badania rynku, marketing i pro- 

mocja, 

− praca w zespole. 

 

• SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

w zakresie tematów związanych z działalnością 

i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej 

oraz tematów zaproponowanych przez same podmioty 

 

• KURSY ZAWODOWE 
skierowane są do członków, pracowników, przedstawi- 

cieli przedsiębiorstw społecznych. Kursy mają na celu 

podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z profi- 

lem działalności przedsiębiorstwa społecznego 

 

• SZKOLENIA PRAKTYCZNE 
istniejące przedsiębiorstwa przed wejściem na rynek 

z nową ofertą mogą testować swoje usługi pod okiem 

doświadczonego trenera. 

 

• DORADZTWO 
− aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności 

w sferze ekonomii społecznej, 

− zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 

− poszukiwanie i wdrażanie innowacji, zarządzanie 

finansowe z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych 

mechanizmów, 
− zakładanie i prowadzenie Podmiotów Ekonomii Spo- 

łecznej o charakterze reintegracyjnym, 

− tworzenie biznesplanów oraz marketing, 

− budowanie powiązań kooperacyjnych, 

− umiejętności społeczne, kompetencje związane z pracą 

z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

 

• DORADZTWO BIZNESOWE 

szeroki zakres wsparcia dla podmiotów ekonomii 

społecznej, m.in.: 

− pomoc w poszukiwaniu partnerów, 

− przygotowanie ofert, 

− negocjacje z instytucjami finansowymi, 

− restrukturyzacja działalności, 

− pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finanso- 

wania, 

− wspieranie przy ubieganiu się o przyznanie ogólno- 

polskich i regionalnych znaków jakości. 

 

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

przedstawionych przez podmioty ekonomii społecznej. 

 

• DORADZTWO W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH  
i ich realizacji, nt. standardów, rozpoczęcia działalności 
w zakresie świadczenia usług społecznych i przygoto- 
wanie oferty. 

 

• DORADZTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

− dla podmiotów ekonomii społecznej: 

pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zapytań 

ofertowych w ramach zamówień publicznych dla 

podmiotów ekonomii społecznej, przygotowanie 

dokumentów do przetargów publicznych, pomoc w 

sporządzaniu dokumentacji formalnej, 

 
− dla jednostek samorządów terytorialnych: 
wsparcie w zakresie wprowadzenia i stosowania klauzul 
społecznych, wdrażanie zmian w przepisach prawnych 
dotyczących zamówień publicznych oraz 
w dokumentach strategicznych 

 

• WIZYTY STUDYJNE 
mają na celu zapoznanie się przedstawicieli podmiotów 

ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz 

jednostek samorządów terytorialnych z działalnością 

innych Przedsiębiorstw Społecznych z wieloletnim 

doświadczeniem, nt. Współpracy samorządów 

i podmiotów ekonomii społecznej. 
 

• ŚWIADCZYMY USŁUGI WSPARCIA O CHARAKTERZE 

REINTEGRACYJNYM  

dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, szczególnie osób zatrudnionych w PS w 

zakresie: 

- Działań motywacyjnych 

- Określeniu rozwoju zawodowego 

- Podniesienia kompetencji zawodowych 

- Budowania kompetencji społecznych  

- Zagadnienia z zakresu budowania zespołu i 

rozwiązywania konfliktów. 

 

OFEROWANE WSPARCIE FINANSOWE 

• WSPARCIA FINANSOWEGO 

− dotacja na jedną uprawnioną osobę wynosi 

do 24 000,00 zł netto 

 
− wsparcie pomostowe możliwe do uzyskania po 

uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego jest 

stopniowo zmniejszane: 

 
− 2 000 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy 

i 1 500 zł/miesiąc średnio na 4 miesiące lub 

 
− 1 500 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy 

i 1 000 zł/miesiąc średnio na 4 miesiące 

 
Wysokość wsparcia pomostowego uzależniona jest od 

wielkości etatów osób zatrudnianych – dotacyjnych. 

 

• DLA KOGO 
O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa 

społecznego (m.in. spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. 

non profit, fundacji, stowarzyszenia) mogą ubiegać się: 

 
− osoby fizyczne 

zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 

 
− 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 finansowe jest 

chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo 

społeczne (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie 

przez organizacje pozarządowe działalności gospo- 

darczej albo odpłatnej statutowej. 


