
 
 

 

„ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I METODY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA PES” 
 
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu "Sieć 
Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej dla regionu szczecińskiego" (RPO WZP 2014-2020). 
 
Temat: Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES 
Grupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu 
szczecińskiego, z powiatów: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki. 
Forma: warsztaty (zakładające czynny udział uczestników) 
Termin: 07.02.2017r. (wtorek) lub 18.02.2017r. (sobota) – warsztaty odbędą się w jednym  
z podanych terminów (decyzja zostanie podjęta po weryfikacji zgłoszeń uczestników), godziny 
09:00-16:00. 
Miejsce: siedziba OWES, przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie 
 
W programie:  
1. Jak pozyskać środki na działania podmiotu ekonomii społecznej?: 

 przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych, 

 źródła finansowania działań (m.in. sponsoring, wsparcie z JST i ministerstw, RPO, 
POWER, fundacje korporacyjne), 

 aktualne nabory. 
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 

zadania publicznego (Dz. U. poz. 570) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań. 

3. Jak napisać wniosek o dofinansowanie?: 

 regulamin, wytyczne, ogłoszenie o konkursie, 

 formularz wniosku o dofinansowanie krok po kroku, 

 kwalifikowalność kosztów, czyli kosztorys. 

 
Cel: 
1. Poznanie zasad finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES). 

2. Zapoznanie się z dostępnymi formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. 

3. Poznanie źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES). 

Korzyści: 
1. Umiejętność odnalezienia źródeł finansowania dla PES. 

2. Pozyskanie wiedzy z zakresu tworzenia wniosków o dofinansowanie. 

3. Poznanie i wzmocnienie własnych kompetencji z zakresu tworzenia oferty i sprawozdania 

zadania publicznego. 

Trener: Anna Łukomska-Dziedzic  – posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in.  
z zakresu: dostępnych środków finansowych (w tym z EFS FIO, JST, fundacji) i partnerstwa 
lokalnego, finansowania przedsięwzięć innowacyjnych z Funduszy Strukturalnych i zarządzania 
zasobami ludzkimi; marketingu. Przygotowuje analizy możliwości korzystania ze środków 
pozabudżetowych na działalność podstawową i inwestycyjną dla NGO, JST, MSP, a także 
przygotowuje i przeprowadza badania ankietowe m.in. dot. pozyskiwania środków finansowych 
przez PES województwa zachodniopomorskiego. Jest ekspertem - osobą oceniającą projekty  
w ramach POKL, zadań publicznych, FIO oraz osobą funkcjonującą w środowisku organizacji 



 
 

 

pozarządowych od wielu lat. Już w 2004 r. otrzymała wyróżnienie za działania w i na rzecz NGO 
i społeczności objętych działaniem NGO’s w konkursie „Lider organizacji pozarządowej” w 
Szczecinie. Od IX.2008 r. swoje doświadczenia praktyczne, wykorzystuje również naukowo na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przygotowała  
i obroniła (IV.2014) rozprawę doktorską z zakresu pozyskiwania środków finansowych przez 
podmioty sektora ekonomii społecznej (gdzie przeważają organizacje pozarządowe) 
województwa zachodniopomorskiego. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz przedsiębiorczości. Jest członkiem III 
kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wcześniej I i II kadencji). 
Jest także członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Członkiem Kapituły 
Znaku Zakup Prospołeczny przy ROPS WZP. 
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 
Rekrutacja trwa do 02.02.2017r., do godziny 15:00. 
 
Aby zapisać się na szkolenie należy: 
1. pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (formularz dla osoby fizycznej, formularz dla 

podmiotu, zgłoszenie na szkolenie); 
2. wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe; 
3. przygotować wymagane załączniki: 

 statut organizacji, 
 sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 

sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa), 

 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku 
kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami 
dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis); 

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie 
ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 
2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą); 

4. komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin: 
 pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,, 
 e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów), 
 faxem na nr: 91 444 31 63. 

 

http://aktywneowes.pl/upload/u/2/SZOWES_Formularze_zgloszeniowe.zip

