SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA 2013r Z DZIAŁALNOŚCI
PROJEKTU PT.: MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2015r. Obejmuje zasięgiem obszar województwa
małopolskiego z podziałem na 5 subregionów (tarnowski, sądecki, południowy, krakowskim, zachodnim).
Prowadzony jest w partnerstwie z: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Towarzystwem
Oświatowym w Chrzanowie, Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei
w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie.
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA jako Partner Projektu realizuje działania na terenie 5 subregionów
w zakresie udzielenia dotacji i wsparcia pomostowego finansowo – doradczego.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich
podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ułatwienie powstawania nowych PES w Małopolsce, jako skutecznego
narzędzia walki z wykluczeniem.
Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:
1. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli małopolskich PES 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 PES.
5. Zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju ES oraz promocja idei i zatrudnienia w sektorze ES.

W ramach swoich zadań ARMZ SA w 2013 roku:






Udzieliła wsparcia finansowego oraz pomostowo-kapitałowego dla 6 Spółdzielni Socjalnych, w tym 4 na
przystąpienie do istniejącej już Spółdzielni Socjalnej, 1 na założenie Spółdzielni Socjalnej z osób fizycznych
oraz 1 na założenie Spółdzielni Socjalnej z osób prawnych.
Przeprowadziła 480h wsparcia doradczego dla Spółdzielni Socjalnych.
Wypłacono 24 dotacje na łączną kwotę: 479 996,80 zł.
Wypłacono wsparcie pomostowo-kapitałowe na łączną kwotę: 115 200,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wspieranie ekonomii społecznej”.

