SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2017
Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.
W OBSZARZE WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

I. Działania prowadzone w ramach projektów „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ) jako Partner Projektu realizuje działania
na terenie dwóch subregionów Małopolski: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
tj. miasta Kraków oraz powiatów: krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego,
myślenickiego, proszowickiego i wielickiego oraz subregionu Małopolska Zachodnia
tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.
Projekty realizowane są w partnerstwie z: Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej
(Lider Projektu) oraz Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną OPOKA i Związkiem
Lustracyjnym Spółdzielni Pracy (Partnerzy Projektu).
Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora
Ekonomii Społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej
poprzez:
✓ zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej,
✓ zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych
podmiotów,
✓ zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy
społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
✓ zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc
pracy,
✓ zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych
podmiotów,
✓ zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.
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Zgodnie z zawarty Umowami Partnerskim ARMZ jest odpowiedzialna za realizację zadań:
✓ Inicjowanie powstawania PS – dotacje, w tym m.in.:
▪

przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie środków finansowych

▪

przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy (w nowopowstałych PS
oraz w istniejących PS)

▪

rozliczenie otrzymanych przez uczestników projektu środków

✓ Inicjowanie powstawania PS – wsparcie pomostowe finansowe (WPF), w tym m.in.:
▪

przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie pomostowe finansowe dla
nowopowstałych PS

▪

przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla nowopowstałych PS

▪

rozliczenie przekazanych PS środków finansowych

✓ Wsparcie istniejących PES, w tym m.in.:
▪

przeprowadzenie naborów wniosków grantowych

▪

rozliczenie wydatków poniesionych przez Grantobiorców

✓ Prowadzenie Punktu Coworkingu Społecznego (PCS) w Chrzanowie, w tym m.in.:
▪

utworzenie i zapewnienie dostępności nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni do
pracy i spotkań roboczych dla os. planujących utworzenie bądź rozwijanie
PES/PS

▪

zapewnienie klientom OWES opieki merytorycznej Doradcy Pierwszego
Wsparcia.

Główne działania i rezultaty osiągnięte przez ARMZ w 2017 r. w ramach projektów MOWES
obejmują:

2017
MOWES MZ

MOWES KOM

RAZEM

Liczba przeprowadzonych naborów
dotacyjnych

5

2

7

Liczba dotacji / utworzonych miejsc
pracy w NOWYCH PS

24

0

24

Wartość wypłaconych DOTACJI dla
NOWYCH PS

552.000,00 zł

0 zł

552.000,00 zł

Liczba dotacji / utworzonych miejsc
pracy w ISTNIEJĄCYCH PS

6

1

7

Wartość wypłaconych DOTACJI dla
ISTNIEJĄCYCH PS

138.000,00 zł

23.000,00 zł

161.000,00 zł

2

Liczba miejsc pracy na które zostało
udzielone WSPARCIE POMOSTOWE

14

0

14

Wartość wypłaconych rat WSPARCIA
POMOSTOWEGO dla NOWYCH PS

24.050,00 zł

0 zł

24.050,00 zł

1

0

1

Wartość wypłaconych GRANTÓW dla
PES

10.000,00 zł

0 zł

10.000,00 zł

Liczba porad udzielonych osobom
fizycznym/podmiotom prawnym
w Punkcie Coworkingu Społecznego

220

-

220

Liczba PES które otrzymały
MIKROGRANTY

Projekty MOWES 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.
Całkowita wartość koszów ARMZ związanych z działalnością OWES w 2017 r. (tj. koszty
bezpośrednie, wkład własny oraz koszty pośrednie) wyniosła:
✓ w ramach projektu MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
KOM: 63.047,77 zł
✓ w ramach projektu MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
MZ: 914.261,28 zł
II. Pozostałe działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej
ARMZ realizuje szereg innych działań z zakresu szeroko rozumianej ekonomii społecznej.
Należy wśród nich wyróżnić:
1. Realizacja projektów społeczno-gospodarczych na rzecz mieszkańców, społeczności
lokalnej oraz wybranych grup osób finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:
Nazwa
projektu

Cel projektu

okres
realizacji

źródło
finansowania

„Czas na biznes
w Małopolsce
Zachodniej”

Rozwój przedsiębiorczości na terenie
subregionu Małopolski Zachodniej poprzez
udzielenie 520 dotacji na założenie nowych
i trwałych mikroprzedsiębiorstw

do
31.07.2019r.

RPO 8.3.1

„Praca i Sukces”

Zwiększenie zdolności 80 osób pow. 30 r.ż.
pozostających bez pracy, w tym
niepełnosprawnych i os. powyżej 50 r..z,
zamieszkałych na terenie

01.06.201631.12.2017r.

RPO 8.2

3

woj.
małopolskiego
(powiatów:
chrzanowskiego,
oświęcimskiego,
olkuskiego, wadowickiego, miechowskiego)
poprzez
realizację
kompleksowego
indywidualnie dostosowanego programu
wsparcia.

2. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym:
Nazwa działania

Termin
działania

Liczba
uczestników
(osób, instytucji)

Spotkanie informacyjne w ramach Małopolskiego
Festiwalu Innowacji:

16.05.2017

20

„Czas na Biznes i Ekonomię Społeczną”
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