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Ekonomii Społecznej 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi 
Chrzanowskiej w Chrzanowie



Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej,

Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji
lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
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Małopolsce



Subregiony
• Subregion Podhalański
• Subregion Sądecki
• Subregion Tarnowski

Punkty kontaktowe:
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1, Rabka-Zdrój
tel. 18 26 77 739 w. 32

Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, Tarnów
tel. 14 307-01-31

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
i Oświatowych „Cumulus” 
ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz
tel. 781 651 201

Subregiony
• Krakowski Obszar 

Metropolitalny
• Małopolska Zachodnia

Punkty kontaktowe:
Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22, Kraków
tel. 12 423 76 05

Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej 
ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów
tel. 32 645 19 68

Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"
Olkusz, ul. Żuradzka 3B
tel. 32 307 02 67



OFERTA OWES:

 Inkubatory ekonomii społecznej i Punkty Coworkingu Społecznego w subregionach,

 Animacja społeczności lokalnych pod kątem podejmowania inicjatyw ES, budowania 
partnerstw na rzecz rozwoju ES,

 Granty na rozwój ekonomii społecznej do 10tys.,

 Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla nowopowstałych i istniejących PES/PS,

 Pomoc w pozyskaniu dotacji na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych,

 Usługi wsparcia istniejących PES (usługi księgowe, marketingowe, biznesowe, 
coaching, mentoring, audyty, doradztwo specjalistyczne itd.)

 Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób fizycznych i PES (szkolenia, doradztwo, 
wizyty studyjne)



Kogo wspieramy?

• OWES kieruje wsparcie do:

• Organizacji pozarządowych lub podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie

• Jednostek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS, 
KIS, ZAZ, WTZ

• Spółdzielni, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub 
spółdzielnie inwalidów i niewidomych

• Kół gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
kołach gospodyń wiejskich 

• Zakładów pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych



Kogo wspieramy?

• Mamy ofertę dla lokalnych społeczności, które:

• są zainteresowane rozwijaniem oddolnej aktywności mieszkańców,
inspirowaniem do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej
(w tym organizacji pozarządowych, podmioty reintegracji społecznej i
zawodowej)

• chcą rozwijać współpracę z PES i/lub z mieszkańcami, wprowadzać
nowe formy współpracy

• widzą potrzebę rozwijania potencjału lokalnych PES i zachęcania do
podejmowania inicjatyw opartych na współpracy między nimi
(wspólne przedsięwzięcia, projekty partnerskie)



Granty – Przykłady

Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA

Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego
• wózki inwalidzkie
• balkoniki
• kule



Granty – Przykłady

Fundacja Pracownia Kreatywna
• W ramach grantu podstawie analizy powstało 11

projektów i 11 prototypów designerskich
pamiątek i dekoracji. Produkty te są sprzedawane
w Galerii Rzeczy Ładnych (miejsca, w którym
Fundacja wystawia oraz sprzedaje stworzone
przez siebie dzieła techniką rękodzieła
artystycznego), na kiermaszach oraz za pomocą
strony internetowej.



Granty – Przykłady

FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA 
GÓRSKIEGO NA PODHALU

• Głównym celem grantu było stworzenie
odpłatnej oferty szkoleniowej
skierowanej do szerokiej grupy
odbiorców indywidualnych – właścicieli
psów.

• Oferta jest odpowiedzią na zwiększone
zainteresowanie społeczeństwa
związanymi ze sprawami ze szkoleniem
i opieką nad zwierzętami domowymi, a
przy tym możliwością aktywnego
spędzenia wolnego czasu.



Granty – Przykłady

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
• Stworzenie odpłatnej oferty kursu 

przygotowania pralin i czekolady



Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis



Spółdzielnia Socjalna 
Sękowskie Smaki

Gmina Sękowa


