
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

Jelenia Góra, 13-10-2016
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Co to jest OWES?
Istotą działania OWES jest zapewnienie kompleksowego
wsparcia os. fizycznym i podmiotom ekonomii społecznej
(PES) oraz zmniejszenie poziomu wykluczenia społeczno-
zawodowego przy jednoczesnym wzroście poziomu
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
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Cele OWES:

ü Zwiększenie kompetencji Beneficjentów OWES w obszarze ekonomii
społecznej

ü Ułatwienie podmiotom ekonomii społecznej dostępu do zewnętrznego
finansowania

ü Wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem

ü Promocja sektora ekonomii społecznej

ü Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
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OWES subregion jeleniogórski
obejmujący powiaty:

•zgorzelecki,
•bolesławiecki, 
•lubański,
•lwówecki,
•złotoryjski,
•jeleniogórski,
•miasto Jelenia Góra,
•jaworski,
•kamiennogórski.
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I. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku
pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-
zawodowej;
Preferencyjnie będą traktowane:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów
zdegradowanych;
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
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Grupa docelowa:
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II.
§ podmioty ekonomii społecznej;
§ przedsiębiorstwa społeczne;
§ organizacje pozarządowe;
§ instytucje wspierające ekonomię społeczną;
§ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
oraz kierownicy ww. podmiotów;
§ przedstawiciele nauki i biznesu;
§ podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
o charakterze reintegracyjnym;

III. społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych)
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Animacja lokalna, m.in.: 

Ø tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej,
w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,

Ø zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się
w różne formy działalności PES,

Ø współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak organizacje
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST), przedstawiciele
sektora nauki oraz przedsiębiorcy, dotycząca rozwoju ES, m.in. poprzez
promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Oferowane wsparcie:
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Usługi rozwoju ekonomii społecznej
dla nowo tworzonych Przedsiębiorstw Społecznych:

Ø Wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego,
Ø Pakiet szkoleń „ABC Ekonomii Społecznej” – m.in.: aspekty formalno –
prawne tworzenia PS, Biznesplan, zarządzanie w PS, marketing,
Ø Szkolenia i kursy zawodowe w celu zdobycia konkretnych kompetencji,
kwalifikacji. Stypendium szkoleniowe dla osób korzystających z tych
kursów,
Ø Dotacja na utworzenie stanowiska pracy,
Ø Wsparcie pomostowe w formie finansowej,
Ø Wsparcie doradcze dla podmiotu, któremu przyznano wsparcie
pomostowe – opieka nad nowo powstałym PS przez okres do 6 miesięcy.

Oferowane wsparcie:
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Usługi rozwoju ekonomii społecznej
dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Ø Wsparcie doradcze – biznesowe, specjalistyczne (m.in. prawne,
finansowe),
Ø Wsparcie kluczowe – identyfikowanie bieżących potrzeb
i dostosowywanie dostępnych instrumentów wsparcia,
Ø Wsparcie szkoleniowe - mające na celu wzmocnienie istniejących
podmiotów w zakresie m.in. tworzenia nowych usług, produktów,
nowych obszarów działań oraz kompetencji kadry zarządzającej,
Ø Coaching – bieżące wsparcie poprzez działania motywacyjne
i wzmacnianie postaw,
Ø Dotacja na zatrudnienie (wyłącznie pod warunkiem przekształcenia
PES w Przedsiębiorstwo Społeczne).

Oferowane wsparcie:



Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot spełniający określone 
kryteria:

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębnioną pod
względem organizacyjnym i rachunkowym;

- celem jego działalności gospodarczej jest integracja społeczna i
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym
przypadku wymagane jest zatrudnienie co najmniej 50% osób
pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30%
niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności
publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych
(zatrudnienie min. 20% osób z powyższych grup);
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Przedsiębiorstwo społeczne – c.d.

- nie rozdziela się zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców,
ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako
kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową
i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze
zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną
na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

- jest zarządzane na zasadach demokratycznych lub co najmniej
konsultacyjno – doradczych z udziałem pracowników i innych
interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone
limitami.
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Stworzenie nowych miejsc pracy może nastąpić poprzez:

1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;

2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach
społecznych;

3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.
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Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja)
-udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

1.o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2.bezrobotnych sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy
w tzw. III grupie oddalenia od rynku pracy.
3.osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 13.06.2003 o zatrudnieniu
socjalnym:
a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia
z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
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d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego,
e) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
f) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji
ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
które to osoby podlegają wykluczeniu społ. i ze względu na swą sytuację
życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swych
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawod., społ.
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Maksymalna dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi: 

23 129,28 zł 

Maksymalna dotacja dla jednego podmiotu wynosi: 

115 646,40 zł 

Wysokość obu kwot podana na dzień ogłoszenia naboru na realizację 
działań OWES. Będą aktualizowane na dzień przyznawania wsparcia. 
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Wsparcie pomostowe:

Wsparcie pomostowe jest udzielane wyłącznie na rzecz nowoutworzonych
przedsiębiorstw społecznych.

1. Finansowe podstawowe wsparcie pomostowe – liczone jako kwota
minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, zwielokrotniona o
liczbę utworzonych miejsc pracy.

1750,00 zł x 6 miesięcy = 10 500,00 zł x liczba utworzonych miejsc pracy.

Przeznaczone na: sfinansowanie podstawowych kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa w początkowym okresie działania (m.in. obowiązkowe
składki ZUS, koszty obsługi księgowej).
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Wsparcie pomostowe:

2. Finansowe przedłużone wsparcie pomostowe - liczone jako połowa
minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę w okresie kolejnych 6 miesięcy, zwielokrotniona o
liczbę utworzonych miejsc pracy.

875,00 zł x 6 miesięcy = 5 250,00 zł x liczba utworzonych miejsc pracy.

Przeznaczone na: sfinansowanie podstawowych kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa (m.in. obowiązkowe składki ZUS, koszty obsługi księgowej).
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Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na:

a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została
udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze
środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych
samych wydatków),

b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta
pomocy przepisów obowiązującego prawa,

c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta
pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej,
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d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w
sektorze transportu towarów,

e) zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej
podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności
gospodarczej,

f) w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną –
na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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Dziękuję za uwagę

i zapraszam do kontaktu. 
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Dane kontaktowe

BIURO PROJEKTU:

ul. Muzealna 9
58-500 Jelenia Góra

tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl
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