
Tabela 1. Grupy docelowe i formy wsparcia oferowane przez OWES 
 
 

OWES Dla kogo  Formy wsparcia 

subregion 
wrocławski i m. 
Wrocław 

GRUPA  A 
▪ osoby  indywidulane zamieszkujące na  terenie 

subregionu wrocławskiego, w  tym:  
a) osoby zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym,  w  tym  osoby  pozostające  bez  
zatrudnienia  wymagające w pierwszej kolejności 
aktywizacji społecznej, powyżej 15 roku życia. 

b) kandydaci/tki do  uczestnictwa  w ścieżce 
finansowej, 

c) przedstawiciele społeczności lokalnej 
GRUPA B 
▪ podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub inną 

prawnie dopuszczalną formę działalności na terenie 
subregionu wrocławskiego prowadzące  działalność  lub  
zamierzające  rozpocząć  działalność  na  terenie 
subregionu wrocławskiego oraz ich pracownicy lub 
przedstawiciele, w tym: 
a) Podmioty ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne, organizacje 
pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

b) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, w tym podmioty uprawnione do 
tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym; 

c) Podmioty mogące wziąć udział w działaniach 
projektowych za wyjątkiem wsparcia finansowego: 
publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynki 
pracy oraz pomocy i integracji społecznej, 
przedstawiciele nauki i biznesu; 

GRUPA C 
▪ Instytucje wspierające ekonomię społeczną, m.in. OWES 

➢ USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ, w tym  
a) spotkania animacyjne; 
b) działania  edukacyjne,  w  tym  konsultacje  (  indywidulane/małe  grupy),  seminaria 

grupowe; 
c) warsztaty-stacjonarne lub wyjazdowe; 
d) wizyty studyjne; 
e) forum wymiany doświadczeń; 

➢ USŁUGI DORADCZE I EDUKACYJNE w tym: 
a) usługi edukacyjne ogólne świadczone w zakresie m.in.; 

▪ tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 
▪ rejestrowania działalności PES, 
▪ zewnętrznego finansowania PES, 
▪ prowadzenia działalności statutowej, 

b) usługi edukacyjne w dotyczące prawa zamówień publicznych świadczone w zakresie m.in.; 
▪ motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PES4/JST w procedurach PZP 

w tym społecznie odpowiedzialnych, 
▪ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert, 
▪ monitorowanie wyników postępowań, 

c) doradztwo kluczowe ogólne świadczone w zakresie m.in.; 
▪ tworzenia PS przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 
▪ tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 
▪ rejestrowania działalności PES, 
▪ zewnętrznego finansowania PS i PES, 
▪ prowadzenia działalności statutowej PES, 
▪ przekształcania funkcjonujących podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, 
▪ ekonomizacji organizacji, 
▪ tworzenia i wspierania funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych;  

d) doradztwo kluczowe biznesowe w zakresie m.in.: 
▪ przygotowania/opracowania biznesplanu i/lub studium wykonalności dla inwestycji PES, 
▪ branżowym i zawodowym związanym z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności 

gospodarczej lub statutowej odpłatnej, 
▪ poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert, 



z pozostałych subregionów, Dolnośląski Ośrodek 
Polityki Społecznej 

▪ negocjacji z instytucjami finansującymi, 
▪ ubiegania się o środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Pracy, PFRON 
▪ ubiegania się o wsparcie bezzwrotne, 
▪ ubiegania się o wsparcie zwrotne ( w tym m.in. wsparcie w analizie sytuacji i potrzeb 

finansowych PES, wsparcie w procesie ubiegania się o środki, w okresie spłaty 
zaciągniętego zobowiązania finansowego), 

▪ przygotowania dokumentacji dotyczącej ubiegania się o finansowanie zwrotne lub 
bezzwrotne, 

▪ montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, 
▪ opracowania planu naprawczego dla przedsiębiorstwa społecznego, 
▪ planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju i/lub koncepcji zwiększania 

wolumenu sprzedaży przez przedsiębiorstwa społeczne, 
▪ budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, 

personelem i/lub interesariuszami 
e) doradztwo specjalistyczne, w zakresach: 

▪ prawnym 
▪ księgowo-podatkowym 
▪ osobowym 
▪ finansowym 
▪ marketingowym 
▪ PZP 

f) doradztwo wspierające w ramach usług inkubacyjnych i biznesowych w zakresie m.in: 
▪ planowania ścieżek, 
▪ procesów doradczych, 
▪ wydatkowania wsparcia pomostowego finansowego 

g) mentoring/tutoring/coaching 
 

➢ SZKOLENIA/WARSZTATY 
➢ USŁUGI REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 
➢ STAŻE 
➢ WSPARCIE FINANSOWE: dotacje/wsparcie pomostowe na utworzenie nowych miejsc pracy w:  

▪ nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym,  
▪ istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,  
▪ podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego 

podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne 
 



subregion wałbrzyski ▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia 
wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji 
społecznej; 

▪ podmioty ekonomii społecznej; 
▪ przedsiębiorstwa społeczne;  
▪ organizacje pozarządowe;  
▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną; 
▪ jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  

organizacyjne   oraz   kierownicy   w/w podmiotów;  
▪ przedstawiciele nauki i biznesu; 
▪ podmioty  uprawnione  do  tworzenia  podmiotów  

ekonomii  społecznej  o  charakterze reintegracyjnym; 
▪ społeczności lokalne (grupa docelowa działań 

animacyjnych); 
▪ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 
▪ publiczne  służby  zatrudnienia  i  inne  instytucje  rynku  

pracy  oraz  pomocy  i  integracji społecznej 

 
DZIAŁANIA ZWIAZANE ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ 
SKIEROWANE SĄ DO: 
▪ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;  
▪ osób długotrwale bezrobotnych;  
▪ osób ubogich pracujących;  
▪ osób opuszczających młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;  
▪ osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska 

dla nieletnich  

 

➢ USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ, w tym  
a) spotkania animacyjne; 
b) działania edukacyjne; 
c) gry animacyjne; 
d) wizyty studyjne; 
e) warsztaty; 

➢ USŁUGI ROZWOJ EKONOMII SPOŁECZNEJ (usługi inkubacyjne), w tym  
I. Ekonomizacja istniejących organizacji pozarządowych poprzez:  

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub 
przekształcenie w PS - bez tworzenia miejsc pracy, 

b) przekształcanie organizacji pozarządowych w PS i utworzenie miejsc pracy 
poprzez: 
➢ wsparcie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do ekonomizacji organizacji;  

➢ przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie 
społecznym;  

➢ wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług;  

➢ wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w 
zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 

 

II. Tworzenie PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną 
pożytku publicznego  

III. Wsparcie na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego poprzez 
zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:  

a) wsparcie szkoleniowe (w tym szkolenia zawodowe), doradztwo (indywidualne 
i grupowe) oraz usługi indywidualnego mentoringu umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia przedsiębiorstwa społecznego 
(usługi świadczone na etapie zakładania przedsiębiorstwa społecznego oraz w 
okresie pierwszych 6 miesięcy jego działalności);  

b) przyznanie środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa społecznego - 
dotacja;  

c) wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług;  

d) wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w 
zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.  



 
IV. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii 

społecznej – tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ.  

V. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
zawodowego przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej niezbędnych 
do utrzymania miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.  

 
➢ Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), m.in.: 

 
a) wsparcie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności, w tym kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, potrzebnych do pracy w PS; 
b) przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym - 

dotacja (w połączeniu ze świadczeniem kompleksowej usługi wsparcia na rzecz danego 
przedsiębiorstwa społecznego); 

c) wsparcie pomostowe w formie finansowej i zindywidualizowanych usług;  
d) wsparcie o charakterze reintegracyjnym (dla osób otrzymujących dotację) w zakresie 

reintegracji zawodowej i społecznej.  
 

subregion legnicko-
głogowski 
(okres trwania projektu 
01.06.2019-31.12.2022) 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia 
wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji 
społecznej; 

▪ podmioty ekonomii społecznej; 
▪ przedsiębiorstwa społeczne;  
▪ organizacje pozarządowe;  
▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną; 
▪ jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  

organizacyjne   oraz   kierownicy   w/w podmiotów;  
▪ przedstawiciele nauki i biznesu; 
▪ podmioty  uprawnione  do  tworzenia  podmiotów  

ekonomii  społecznej  o  charakterze reintegracyjnym; 
▪ społeczności lokalne (grupa docelowa działań 

animacyjnych); 
▪ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 
▪ publiczne  służby  zatrudnienia  i  inne  instytucje  rynku  

➢ usługi animacji, w tym:  
a) spotkania animacyjne; 
b) spotkania edukacyjne; 
c) dwudniowe wizyty studyjne. 

➢ doradztwo ogólne 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP; 
b) doradztwo osobowe; 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe; 
d) doradztwo marketingowe. 

➢ doradztwo biznesowe 
➢ coaching 

➢ jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej  
 
 
 
 
 



pracy  oraz  pomocy  i  integracji społecznej 
 
DZIAŁANIA ZWIAZANE ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ 
SKIEROWANE SĄ DO: 
▪ osób fizycznych i/ lub osób prawnych tworzące grupę 

inicjatywną, zainteresowanych uczestnictwem w 
działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu, 
ukierunkowanych na utworzenie nowego 
przedsiębiorstwa społecznego i utworzeniem w jego 
ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w 
Regulaminie 

▪ podmiotów ekonomii społecznej (wraz z osobami 
fizycznymi wskazanymi w Regulaminie), zainteresowany 
przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy  

▪ przedsiębiorstw społecznych (wraz z osobami 
fizycznymi wskazanymi w Regulaminie) 
zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy. 

 

WSPARCIE DLA PODMIOTÓW/OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE WSPARCIA 
FINANSOWEGO: 
➢ szkolenia, w tym:  

a) jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej; 
b) szkolenia  podnoszące  umiejętności/  kompetencje  osób  zagrożonych  ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, 
➢ doradztwo ogólne, 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP, 
b) doradztwo osobowe, 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe, 
d) doradztwo marketingowe, 

➢ doradztwo biznesowe, 
➢ coaching, 
➢ wizyty studyjne 
➢ wsparcie reintegracyjne. 

subregion 
jeleniogórski 
(okres trwania projektu 
01.06.2019-31.12.2022) 
 
 

▪ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia 
wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji 
społecznej; 

▪ podmioty ekonomii społecznej; 
▪ przedsiębiorstwa społeczne;  
▪ organizacje pozarządowe;  
▪ instytucje wspierające ekonomię społeczną; 
▪ jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  

organizacyjne   oraz   kierownicy   w/w podmiotów;  
▪ przedstawiciele nauki i biznesu; 
▪ podmioty  uprawnione  do  tworzenia  podmiotów  

ekonomii  społecznej  o  charakterze reintegracyjnym; 
▪ społeczności lokalne (grupa docelowa działań 

animacyjnych); 
▪ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 
▪ publiczne  służby  zatrudnienia  i  inne  instytucje  rynku  

➢ usługi animacji, w tym:  
a) spotkania animacyjne; 
b) spotkania edukacyjne; 
c) dwudniowe wizyty studyjne. 

➢ doradztwo ogólne 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP; 
b) doradztwo osobowe; 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe; 
d) doradztwo marketingowe. 

➢ doradztwo biznesowe 
➢ coaching 

➢ jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej  
 
 
 
 



pracy  oraz  pomocy  i  integracji społecznej 
 
DZIAŁANIA ZWIAZANE ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ 
SKIEROWANE SĄ DO: 
▪ osób fizycznych i/ lub osób prawnych tworzące grupę 

inicjatywną, zainteresowanych uczestnictwem w 
działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu, 
ukierunkowanych na utworzenie nowego 
przedsiębiorstwa społecznego i utworzeniem w jego 
ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w 
Regulaminie 

▪ podmiotów ekonomii społecznej (wraz z osobami 
fizycznymi wskazanymi w Regulaminie), zainteresowany 
przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i 
utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla 
osób wskazanych w Regulaminie, 

▪ przedsiębiorstw społecznych ((wraz z osobami 
fizycznymi wskazanymi w Regulaminie) 
zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy 
dla osób wskazanych w Regulaminie 

 

WSPARCIE DLA PODMIOTÓW/OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE WSPARCIA 
FINANSOWEGO: 
➢ szkolenia, w tym:  

a) jednodniowe szkolenia dot. ekonomii społecznej; 
b) szkolenia  podnoszące  umiejętności/  kompetencje  osób  zagrożonych  ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, 
➢ doradztwo ogólne, 
➢ doradztwo specjalistyczne, w tym:  

a) doradztwo prawne/PZP, 
b) doradztwo osobowe, 
c) doradztwo księgowo-podatkowe/finansowe, 
d) doradztwo marketingowe, 

➢ doradztwo biznesowe, 
➢ coaching, 
➢ wizyty studyjne 
➢ wsparcie reintegracyjne. 

 

Opracowanie własne Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie informacji dostępnych w ofercie OWES na stronach www (Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie, regulamin udzielania wsparcia finansowego 


