Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i
zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia.

I. Informacje ogólne o projekcie
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to projekt realizowany w
ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarze całego
województwa małopolskiego w podziale na 5 subregionów od 01.08.2012 r. do 30.06.2015 r.
Głównym celem projektu MOWES jest:
Wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich
podmiotów ekonomii społecznej oraz ułatwienie powstania nowych PES w Małopolsce jako
skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem w okresie 01.08.2012-30.06.2015.
Cel główny ma zostać osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:
1. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli MPES oraz osób fizycznych z zakresu
zakładania i prowadzenia PES.
2. Ułatwienie tworzenia i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie
szkoleniowo-doradcze i finansowe.
3. Wypracowanie narzędzi i metod zapewniających spółdzielniom socjalnym i
Małopolskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej trwałość funkcjonowania oraz
podniesienie wiedzy PES na temat zewnętrznych źródeł finansowania , m.in. w postaci
preferencyjnych pożyczek.
4. Ułatwienie dostępu do usług prawnych marketingowych i księgowych dla małopolskich
podmiotów ekonomii społecznej.
5. Zwiększenie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocja idei i
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie (Lider
Partnerstwa),
 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej z siedzibą w Chrzanowie,
 Stowarzyszenie Dobrej Nadziei z siedzibą w Krakowie,
 Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie,
 oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji z siedzibą w Krakowie.
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II.

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu MOWES oraz podział obszaru
działania i zadań w projekcie pomiędzy Lidera i Partnerów
Projekt MOWES jest realizowany przez partnerstwo, w którego skład wchodzą:

1. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie (Lider
Partnerstwa) – subregion południowy powiat nowotarski, tatrzański, suski.
 Zarządzanie administracyjne projektem.
 Zadania 1, 3, 4, 5, 6 oraz szkolenia, doradztwo indywidualne oraz doradztwo
grupowe w Zadaniu 2.
2. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej z siedzibą w Chrzanowie – subregion
zachodni: powiat chrzanowski, oświęcimski ,olkuski, wadowicki oraz subregion sądecki:
miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, gorlicki, limanowski.
 Zadania 1, 3, 4, 5, 6 oraz szkolenia, doradztwo indywidualne oraz doradztwo
grupowe w Zadaniu 2.
3. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei z siedzibą w Krakowie – subregion tarnowski: miasto
Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński.
 Zadania 1, 3, 4, 5, 6 oraz szkolenia, doradztwo indywidualne oraz doradztwo
grupowe w Zadaniu 2.
4. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie.
 Zadania 2 z wyjątkiem szkoleń, doradztwa indywidualnego oraz doradztwa
grupowego.
5. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji z siedzibą w Krakowie – subregion krakowski: miasto
Kraków, powiat krakowski, wielicki, myślenicki, proszowski, miechowski.

 Zadania 1, 3, 4, 5, 6 oraz szkolenia, doradztwo indywidualne oraz doradztwo
grupowe w Zadaniu 2.
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III. Grupy docelowe projektu MOWES
Projekt jest adresowany między innymi do:
 osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej –
dla nich przewidziano szkolenia i doradztwo z zakresu zasad zakładania i prowadzenia
podmiotów ekonomii społecznej,
 osób fizycznych chcących założyć spółdzielnię socjalną, a także przystąpić lub podjąć
pracę w spółdzielni socjalnej – dla nich przewidziano wsparcie szkoleniowo-doradcze
z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, wsparcie indywidualnego
opiekuna w zakresie przygotowania biznesplanu, dotację w wysokości do 20 tys. zł na
osobę zakładającą lub przystępującą do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie
pomostowe w wysokości 800 zł miesięcznie przez 6-12 miesięcy,
 podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa małopolskiego, do których
adresowane są szkolenia z zarządzania PES, a także usługi z zakresu doradztwa
biznesowego, usługi marketingowe, księgowe i prawne,
 jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucje polityki i
pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego będą wspólnie z
małopolskimi podmiotami ekonomii społecznej zawiązywać Lokalne Patrnerstwa na
rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.
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IV. Działania w ramach projektu MOWES
W ramach projektu MOWES realizowane są następujące działania w podziale na zadania
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu:

Zadanie 1. Szkolenia i doradztwo
1) Szkolenie :Menedżer Ekonomii Społecznej”
a) Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej (PES). 3 edycje
szkolenia w każdym z 5 subregionów województwa małopolskiego, każda edycja zawiera 150
godzin dydaktycznych .
Zakres szkolenia:
 prawne aspekty prowadzenia PES,
 finanse PES,
 źródła finansowania,
 marketing,
 controling,
 zarządzanie strategiczne,
 strategia rozwoju,
 współpraca z otoczeniem,
 fundraising,
 wolontariat.
b) Doradztwo grupowe dla każdego z uczestników projektu w ramach Szkolenia „Menedżer
Ekonomii Społecznej”- doradztwo grupowe w 5 osobowych grupach, po 5 godzin
dydaktycznych w każdym z 3 tematów: marketing, finanse i prawo.
c) W danej edycji odbędzie się 1 dniowa wizyta studyjna we wzorcowym PES.
2) Szkolenie "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"
a) Szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem podmiotów
ekonomii społecznej. 3 edycje szkolenia w każdym z 5 subregionów , każda edycja zawiera 60
godzin dydaktycznych.
Zakres szkolenia:
- bisnesplan,
- marketing,
- finanse,
- prawo,
- procesy grupowe,
- zarządzanie kapitałem ludzkim,
- prawne aspekty prowadzenia i zakładania PES.
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b) Doradztwo indywidualne świadczone w 5 Punktach Wsparcia Ekonomii Społecznej w
wymiarze 20 godzin na uczestnika z w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem:
- rejestracja i prawne aspekty prowadzenia PES,
- marketing,
- biznesplan,
- finansowanie.
c) W danej edycji odbędzie się 1 dniowa wizyta studyjna we wzorcowym PES.

Zadanie 2. Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo – doradcze
Etapy Zadania 2: Wsparcie dla 150 osób fizycznych, 2 edycje w 5 subregionach.
1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych uczestników projektu,
2. Opracowanie indywidualnego programu doradczo-szkoleniowego,
3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
a) Szkolenie "Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej"- 80 godzin na jedną
edycję w każdym subregionie w 15 osobowych grupach szkoleniowych.
Tematy szkolenia:
- aspekty prawne prowadzenia spółdzielni socjalnej,
- zakładanie i członkostwo w spółdzielni socjalnej,
- finanse w spółdzielni socjalnej,
- marketing w spółdzielni socjalnej,
- umiejętności interpersonalne w biznesie,
- rejestracja spółdzielni socjalnej.
b) W przypadku zidentyfikowania potrzeby szkolenia zawodowego dla uczestnika projektu
chcącego podjąć prace w spółdzielni socjalnej - 5 szkoleń zawodowych na edycję)
c) 1 wizyta studyjna do wzorcowej spółdzielni socjalnej na daną edycję w subregionie.
d) Doradztwo indywidualne dla każdego z uczestników projektu w wymiarze 20 godzin
dydaktycznych z zakresie biznesplanu świadczone w 5 Punktach Wsparcia Ekonomii
Społecznej.
e) Doradztwo grupowe z zakresu tworzenia biznesplanu spółdzielni socjalnej, grupy
pięcioosobowe, 15 godzin dydaktycznych w danej edycji w każdym z subregionów.
Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu
biznesplanu, jeden indywidualny opiekun na 5 osób w danej edycji w każdym w
wykorzystaniu i wydatkowaniu dotacji.
f) Wybór najlepszych 5 biznesplanów w danej edycji w każdym subregionie przez
dwuosobowe komisje oceny wniosków.
g) Rejestracja spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej/podjęcie pracy w
spółdzielni socjalnej po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.
h) Podpisanie umowy o przyznanie wsparcia finansowego
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i) Wypłacenie dotacji spółdzielni socjalnej (maksymalnie 20 000 zł na jednego uczestnika
projektu), maksymalnie 200 000 zł dla jednej spółdzielni socjalnej.
j) Wypłacenie wsparcia pomostowego przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wniosek
uczestnika projektu. Dla 25 dotacji będzie ono wydłużone do 12 miesięcy w uzasadnionych
przypadkach.
k) Monitoring prawidłowego wydatkowania środków oraz prowadzenia, członkostwa i
zatrudnienia uczestników projektu w spółdzielniach socjalnych SS przez 12miesięcy od
otrzymania dotacji (1 wizyta monitorująca na 6 miesięcy).
l) Rozliczenie środków przez spółdzielnie socjalne.
Doradztwo Indywidualnych Opiekunów w okresie podstawowego wsparcia pomostowego 30
godzin na uczestnika projektu i przedłużone wsparcie pomostowe 30 godzin na uczestnika
projektu

Zadanie 3. Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym
spółdzielni socjalnych i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
1) Doradztwa biznesowe dla 30 spółdzielni socjalnych i 1 Małopolskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej - świadczone w ich siedzibie 50 godzin na spółdzielnię
socjalną/Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - poszukiwanie i testowanie
źródeł finansowania pozwalającego na rozwój spółdzielni socjalnych i wzrost
konkurencyjności. Opracowanie strategii biznesowych dla konkretnych spółdzielni socjalnych
i ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Po opracowaniu testowanie jej przez 2 miesiące,
wprowadz. usprawnień.
2)Doradztwo biznesowe dla 100 małopolskich podmiotów ekonomii społecznej –
świadczone w ich siedzibie (średnio 20 PES w każdym subregionie) - średnio 20 godzin na 1
PES, w tym doradztwo biznesowe z zakresu pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł
finansowania szczególnie pożyczek na rozwój z Działania 1.4 POKL.

Zadanie 4. Usługi marketingowe, księgowe i prawne dla PES i spółdzielni
socjalnych
250 usług prawnych/księgowych/marketingowych dla minimum 150 podmiotów ekonomii
społecznej, zgodnie z zapotrzebowaniem danego PES przez wyspecjalizowane firmy wybrane
w drodze konkurencyjnej. Wartość jednej usługi średnio 2300 zł dla 1 PES.

Zadanie 5. Promocja ES i tworzenie partnerstwa międzysektorowego
1) Wzmacnianie procesu tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych podmiotów
ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz
instytucji i promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w PES poprzez organizację 6 Forów
Ekonomii Społecznej w każdym z subregionów o tematyce:
 PES atrakcyjny pracodawca,
 Produkty i usługi PES wspierają całe społeczeństwo,
 PES jako forma promocji regionu,
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 Jak promować ekonomię społeczną w Małopolsce,
 Potencjał Małopolski - szansa dla PES,
 Zwrotne czy bezzwrotne źródła finansowania
W projekcie zaplanowano utworzenie co najmniej 10 partnerstw.
2) Podtrzymanie funkcjonowania i animacji zakładki na wortales.rops.krakow.pl wspólnie z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie (kontynuacja projektu INES)
3) Opracowanie i wydanie 11 artykułów do dziennika regionalnego, zawierających informacje
o:
a) ekonomii społecznej i promujące zatrudnienie w PES,
b) aktualności produkty i usługi PES,
c) informacje o stosownych klauzulach społecznych.
4) Opracowanie i wydawanie 11 numerów "Biuletynu Ekonomia Społeczna" w wersji
elektronicznej w tematyce:
a) aktualności z sektora ekonomii społecznej,
b) prawo,
c) finanse,
d) słowo od eksperta,
e) wywiad z ważną osobistością z obszaru ekonomii społecznej,
f) opis dobrej praktyki z obszaru ekonomii społecznej.
5) Festiwale Ekonomii Społecznej z połączone z Targami Ekonomii Społecznej - 4 edycje w
każdym subregionie tematyczne np.
a) Ekonomia społeczna ze smakiem,
b) Ekonomia społeczna na ludowo,
c) EkoPES,
d) PES dla najmłodszych
Festiwale i Targi ES organizowane w miejscach atrakcyjnych turystycznie w danym
subregionie. Organizacja stoisk wystawienniczych dla PES do prezentacji produktów i usług,
udział ważnej i medialnej osoby z sektora ekonomii społecznej, warsztaty rękodzieła,
prezentacje zespołów.
VI. Lokalne Centra Promocji Ekonomii Społecznej (LCPES) - utworzone przez PES
uczestniczące w szkoleniu „Menedżer ekonomii społecznej. LCPES promują ekonomię
społeczną poprzez materiały promocyjne otrzymywane z MOWES oraz poprzez
współorganizację Festiwali Ekonomii Społecznej.

Zadanie 6. Infrastruktura ekonomii społecznej w Małopolsce – Małopolski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poprzez 5 Punktów Wsparcia
Ekonomii Społecznej
MOWES będzie złożone z 5 Punktów Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowanych w 5
subregionach województwa małopolski:
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1) Subregion tarnowski: miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński dane teleadresowe :
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 626 80 18
e-mail: mowes.sdn@gmail.com
2) Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, gorlicki, limanowski - dane
teleadresowe:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
3) Subregion południowy: powiat nowotarski, tatrzański, suski - dane teleadresowe :
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielina Linia
Stryszawa 281 D, 34-205 Stryszawa
tel./fax: +48 33 874 25 25
e-mail: biuro@zielonalinia.org.pl
4) Subregion krakowski: miasto Kraków, powiat krakowski, wielicki, myślenicki, proszowski,
miechowski - dane teleadresowe :
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel.: + 48 12 623 72 44
e-mail mowes@mistia.org.pl
5) Subregion zachodni: powiat chrzanowski, oświęcimski ,olkuski, wadowicki - dane
teleadresowe :
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
tel.: +48 32 623 38 78
e-mail: martykak@interia.pl
Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej będą założone w miejscach o dobrej komunikacji dla
PES w subregionach. Każdy Punkt będzie świadczył to samo kompleksowe wsparcie
obejmujące doradztwo indywidualne w zakresie:
 rejestracji i prawnych aspektów prowadzenia PES,
 marketingu,
 biznesplanu,
 finansowania.
MOWES będzie świadczył wsparcie zgodnie ze standardami działania OWES i podda się
weryfikacji ich spełniania przez CES i KCES.
Lider i Partnerzy deklarują, iż przez minimum 2 lata od zakończenia projektu Małopolski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będą oferowali taki sam zakres wsparcia dla PES, za
wyjątkiem dotacji i wsparcia pomostowego.
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