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INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Rodzaj wsparcia

Inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i
rozwoju PES/PS                       

Kto może skorzystać z oferty?

Grupy inicjatywne, osoby fizyczne (w tym zagrożone wykluczeniem społecznym),
instytucje i osoby prawne (w tym JST, NGO, kościelne osoby prawne) i PES/PS z
całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Dział inkubacji i wsparcia finansowego
 
Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS,
maria.lewandowska@spoldzielnie.org,  tel. 63 245 58 29

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

Inkubacja przedsiębiorstwa społecznego to usługi rozwoju ekonomii społecznej
świadczone przez WOES w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do
założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i podmiotów spoza subregionu, w
porozumieniu z OWES właściwym dla siedziby podmiotu/miejsca zamieszkania.
 
WOES posiada środki na to działanie i planuje kolejne
nabory.

W
O

ES
.P

L



WSPARCIE FINANSOWE

Rodzaj wsparcia

Bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych i podmiotach ekonomii społecznej. 

Kto może skorzystać z oferty?
Grupy inicjatywne, osoby fizyczne (w tym zagrożone wykluczeniem społecznym),
instytucje i osoby prawne (w tym JST, NGO, kościelne osoby prawne),
przekształcane w PS oraz istniejące PS z całej Wielkopolski, z zastrzeżeniem,
że środki finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w PS mogą zostać
udzielone PES/PS posiadających siedzibę w subregionie konińskim

Co składa się na wsparcie?

Dział inkubacji i wsparcia finansowego
 
Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS,
maria.lewandowska@spoldzielnie.org,  tel. 63 245 58 29

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

Dotacje do 25.000,00 zł netto na jedno miejsce pracy – maksymalnie 250.000,00
zł netto na przedsiębiorstwo społeczne w ramach jednego typu wsparcia
Możliwość finansowania zakupów obrotowych (do 20% wartości dotacji)
 
Bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości 2 100,00 zł netto na jedno miejsce
pracy przez 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i podmiotów spoza subregionu, w porozumieniu 
z OWES właściwym dla siedziby podmiotu/miejsca zamieszkania. 
Środki finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w PS
mogą zostać udzielone PES/PS posiadających siedzibę w subregionie konińskim.
 
WOES posiada środki na to działanie i planuje kolejne nabory.
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SZKOLENIA

Rodzaj wsparcia
Wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych podmiotów
ekonomii społecznej.

Kto może skorzystać z oferty?
Grupy inicjatywne, osoby fizyczne (w tym zagrożone wykluczeniem społecznym),
instytucje i osoby prawne (w tym JST, NGO, kościelne osoby prawne) i PES/PS 
z całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Dział inkubacji i wsparcia finansowego
 
Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS
joanna.szymczak@spoldzielnie.org, tel. 63 245 58 29

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

- szkolenia dla osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie
tworzenia, prowadzenia i pracy w tych podmiotach,
- szkolenia miękkie dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych 
w zakresie nabywania nowych umiejętności, 
- warsztaty integracyjne dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych 
i podmiotów ekonomii społecznej, 
- szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych
- inne usługi inkubacji i wsparcia, w zależności od potrzeb, m. in. pakiety
rozwojowe

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i podmiotów spoza subregionu, w porozumieniu
z OWES właściwym dla siedziby podmiotu/miejsca zamieszkania.
 
WOES posiada środki na to działanie i planuje kolejne nabory.
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DORADZTWO

Rodzaj wsparcia
Wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów
ekonomii społecznej.

Kto może skorzystać z oferty?
PES i PS zlokalizowane na terenie całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Dział doradztwa, Dawid Zbawicki – doradca kluczowy,
dawid.zbawicki@spoldzielnie.org, tel. 665 999 097

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

- doradztwo kluczowe i biznesowe na rzecz powstawania i rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
- doradztwo prawne,
- doradztwo finansowe, w tym w zakresie pozyskiwania dotacji z PUP/PFRON
oraz zwrotnych źródeł finansowania – pożyczki dla ES
- doradztwo i usługi marketingowe,
- doradztwo i usługi księgowe,
- doradztwo pracownika socjalnego,
- tutoring/coaching,
- doradztwo zawodowe i psychologiczne
- animacja partnerstw lokalnych,
- pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu partnerów biznesowych,
- restrukturyzacja działalności,
- sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej,
- inne, związane z działalnością przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej, m. in. pakiety rozwojowe

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i PES/PS spoza subregionu konińskiego – cała
Wielkopolska.
Wsparcie realizowane jest w sposób ciągły w zależności od zapotrzebowania do
końca projektu.
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REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Rodzaj wsparcia
Reintegracja społeczna i zawodowa.

Kto może skorzystać z oferty?
PES i PS zlokalizowane na terenie całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Specjalistka ds. reintegracji:
Katarzyna Piechocka, katarzyna.piechocka@spoldzielnie.org, tel. 663 531 992

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

Wsparcie specjalisty ds. reintegracji społecznej i zawodowej oraz doradców
zawodowych i psychologa m. in w zakresie budowania zespołu, motywacji,
przezwyciężania trudności, rozwiązywania problemów osobistych, powrotu na
rynek pracy i do życia w społeczności lokalnej, kontaktów z innymi instytucjami
wsparcia (np. OPS, PCPR, PUP), itd.

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i PES/PS spoza subregionu konińskiego – cała
Wielkopolska.
 
Wsparcie realizowane jest w sposób ciągły w zależności od zapotrzebowania do
końca projekt
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PROMOCJA I MARKETING

Rodzaj wsparcia

Wsparcie promocyjne i marketingowe.

Kto może skorzystać z oferty?

PES i PS zlokalizowane na terenie całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Specjalistka ds. promocji, Emilia Wasielewska
emilia.wasielewska@spoldzielnie.org, tel. 884 024 384

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

Wsparcie promocyjne i marketingowe, m. in.:
- doradztwo i usługi marketingowe, 
- promocja sektora gospodarki społecznej, usług i produktów podmiotów
ekonomii społecznej,
- tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczosci społecznej poprzez
organizację eventów, konferencji i spotkań sieciującycyh i promocyjnych
- inne, w zależności od zapotrzebowania, np. pakiety rozwojowe

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i PES/PS spoza subregionu konińskiego – cała
Wielkopolska.
 
Wsparcie realizowane jest w sposób ciągły w zależności od zapotrzebowania do
końca projektu.
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EDUKACJA

Rodzaj wsparcia
Wsparcie edukacyjne.

Kto może skorzystać z oferty?

Podmioty, Instytucje, w tym szkoły oraz grupy działające w obszarze edukacji,
animacji lokalnych społeczności, zlokalizowane na terenie całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Specjalistka ds. promocji i PR, Koordynatorka działu edukacji, 
Anna Dranikowska, anna@spoldzielnie.org, tel. 503 742 305

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

- działania edukacyjne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat
ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni uczniowskich,
- warsztaty edukacyjno - hospitacyjne dla szkół wyższych, 
- organizacja spotkań informacyjnych na temat sektora ekonomii społecznej dla
lokalnej społeczności, 
- wizyty studyjne.

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i PES/PS spoza subregionu konińskiego – cała
Wielkopolska.
 
Wsparcie realizowane jest w sposób ciągły w zależności od zapotrzebowania do
końca projektu.
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DZIAŁANIA SIECIUJĄCE

Rodzaj wsparcia
Działania sieciujące

Kto może skorzystać z oferty?
PES, PS, JST, organizacje pozarządowe oraz inne osoby, instytucje i grupy
działające na rzecz wsparcia lokalnej społeczności, w tym w szczególności chcące
wdrożyć rozwiązania z obszaru ekonomii społecznej, zlokalizowane na terenie
całej Wielkopolski

Co składa się na wsparcie?

Dział animacji lokalnej i partnerstw
Jarosław Wypyszyński, jarekwypyszynski@gmail.com, tel. 518 359 273

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

- sesje dialogowe,
- spotkania animacyjne, 
- wizyty studyjne w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach
ekonomii społecznej,
- zagraniczne Warsztaty Wymiany Doświadczeń, 
- organizacja Wielkopolskich Forów Ekonomii Społecznej,
- organizacja Wielkopolskich Spotkań Sieciujących dla podmiotów reintegracyjnych,
- tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego i ES.

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie możliwe dla osób i PES/PS spoza subregionu konińskiego – cała
Wielkopolska.
 
Wsparcie realizowane jest w sposób ciągły w zależności od zapotrzebowania do
końca projektu.
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INNOWACJE

Rodzaj wsparcia

Celem Inkubatorów jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań
(tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.
 
Projekt Generator Dostępności oraz projekt Włącznik Innowacji Społecznych

Kto może skorzystać z oferty?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje
pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy
wypracują rozwiązania w zakresie dostępności i/lub włączenia społecznego.

Co składa się na wsparcie?

Tadeusz Mirski,
tadeusz.mirski@spoldzielnie.org, tel. 61 887 11 66, http://innowacje.spoldzielnie.org/

Osoby odpowiedzialne za wsparcie

Wsparcie Innowatorów w całym procesie tworzenia Innowacji – wsparcie mentorów
oraz doradców specjalistycznych, w tym m.in. sesje warsztatowe oraz pomoc
Mentora Innowacji. 
 
Generator Dostępności - granty o średniej wartości 35 tys. zł
Włącznik Innowacji Społecznych - granty o średniej wartości 32 tys. zł

Warunki uzyskania wsparcia
Projekty są adresowane dla Innowatorów w całym kraju. 
Nabory zgłoszeń w projektach odbywają się w kilku turach. 
Najbliższy nabór w projekcie Włącznik Innowacji Społecznych jest zaplanowany na
koniec września, początek października 2020. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z kadrą Inkubatorów i konsultacji pomysłów.
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Biuro WOES 
Konin ul. 3 maja 26

62-500 Konin

tel. 63 245 58 29
e-mail: biuro@spoldzielnie.org

Biuro OWES jest czynne pon.-pt. w godzinach od 8:00-16:00


