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MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

– KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

Budżet projektu: 12 161 656,22 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 1 481 316,50 PLN) 

Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-01-2020 

 

CELE PROJEKTU: 
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim 

Obszarze Metropolitalnym (obszar miasta Krakowa oraz powiatów - bocheński; krakowski; miechowski; 

myślenicki; proszowicki; wielicki) 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych miejsc 

pracy; 

 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych; 

 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi; 

 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, min. 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora ekonomii społecznej 

 

DZIAŁANIA: 
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU: 
 ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy wypracowaniu założeń 

dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających na potrzeby lokalnej 

społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa 

zasobów, badania potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych 

partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne 

instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, 

przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle 

edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku 

lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla 

osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej. 
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 ANIMACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM 

LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu 

terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię społeczną w 

rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach współpracy z NGO zapisów 

dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, zwiększaniu wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom 

ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej 

i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji 

społecznych np. programów współpracy (prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji); 

doradztwo specjalistyczne indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji 

przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną. 

 INICJOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca polega na 

wsparciu przez doradcę kluczowego grup zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii 

społecznej – organizacji pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków 

grup w kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii społecznej – „ABC 

w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca 

metodą projektu, źródła finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub 

grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie 

podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych, źródeł finansowania, 

promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej). 

 

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

dotacje; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe 

i merytoryczne; Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 186 osób objętych animacją 

 42 grupy inicjatywne objęte wsparciem 

 9 utworzonych organizacji pozarządowych dzięki wsparciu OWES 

 6 JST objętych animacją 

 419 porad udzielonych osobom fizycznym 

 

JAKOŚCIOWE /  

 176 osób uważa usługi OWES za przydatne 

 72 osoby zwiększyły swoją znajomość tematyki ES 

 104 osoby rozwinęły swoje kompetencje w zakresie um. miękkich/ biznesowych 
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MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

– MAŁOPOLSKA ZACHODNIA 

 

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

Budżet projektu: 6 674 830,08 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 804 246, 87 PLN) 

Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-07-2019 

 

CELE PROJEKTU: 
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Małopolsce 

Zachodniej (powiaty – chrzanowski; olkuski; oświęcimski; wadowicki) 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych miejsc 

pracy; 

 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych; 

 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi; 

 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora ekonomii społecznej.  

 

DZIAŁANIA: 
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU: 
 ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy wypracowaniu założeń 

dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających na potrzeby lokalnej 

społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa 

zasobów, badania potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych 

partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne 

instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, 

przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle 

edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku 

lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla 

osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej. 
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 ANIMACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM 

LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu 

terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię społeczną w 

rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach współpracy z NGO zapisów 

dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, zwiększaniu wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom 

ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej 

i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji 

społecznych np. programów współpracy (prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji); 

doradztwo specjalistyczne indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji 

przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną. 

 INICJOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca polega na 

wsparciu przez doradcę kluczowego grup zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii 

społecznej – organizacji pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków 

grup w kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.  

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii społecznej – „ABC 

w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca 

metodą projektu, źródła finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub 

grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie 

podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych, źródeł finansowania, 

promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej). 

 

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

dotacje; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe 

i merytoryczne; Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 107 osób objętych animacją 

 19 grup inicjatywnych objętych wsparciem 

 3 utworzone organizacje pozarządowe dzięki wsparciu OWES 

 4 JST objętych animacją 

 635 porad udzielonych osobom fizycznym 

 

JAKOŚCIOWE /  

 108 osób uważa usługi OWES za przydatne 

 83 osoby zwiększyły swoją znajomość tematyki ES 

 55 osób rozwinęło swoje kompetencje w zakresie um. miękkich/ biznesowych 
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