DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH
PROGRAM SPOTKANIA ON-LINE
WEBINARIUM II, CYKL „ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA”
18 SIERPNIA 2021 R. (ŚRODA)
Gdzie szukać zamówień publicznych i jak budować współpracę z JST
jeśli reprezentujemy sektor ekonomii społecznej?
•

9:00-9:45

9:45-10:30
10:30-11:00

11:00-11:45

11:45-12:30

Współpraca finansowa sektora samorządowego (JST) i sektora ekonomii
społecznej/pozarządowego (PES,PS,NGO)
• Zamówienia publiczne jako sposób pozyskiwania zleceń i stałych klientów
z sektora JST dla pomiotów ekonomii społecznej i organizacji
pozarządowych (PES,PS,NGO)
• Ułatwienia dla PES, PS, NGO wynikające z Prawa zamówień publicznych
Przerwa
• Popularne, mniej i bardziej, sposoby wyszukiwania potencjalnych
zamówień publicznych, w tym przetargów
• Przetarg jako sposób na współpracę z JST
• Dobre praktyki długoterminowej współpracy finansowej pomiędzy
pomiotami ekonomii społecznej a JST
•

Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta.

Forma spotkań: webinarium, spotkanie on-line na platformie ZOOM (uczestnicy przed spotkaniem
otrzymają link z zaproszeniem do udziału)
Liczba uczestników: max. 25 osób (w przypadku większej liczby osób chętnych istnieje możliwość
rozszerzenia grupy uczestników spotkania)
Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych z Poznania. Radca prawny specjalizujący się w społecznie odpowiedzialnych
zamówieniach publicznych i doradztwem dla samorządów i podmiotów ekonomii społecznej.
Praktyk zamówień publicznych.
Zapisy: Dorota Butryn Anna Mokrzecka-Bogucka, tel. 500 156 066 lub pod e-mail:
m.lebiecka@dops.wroc.pl
Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-21 w naszych wydarzeniach – zgłaszają swój udział
telefonicznie lub mailowo na podane powyżej dane teleadresowe.
Osoby, które nie uczestniczyły w wydarzeniach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” obowiązuje
przesłanie/dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia
najpóźniej do 16 sierpnia br.
Obowiązuje zgodnie z regulaminem uczestnictwa m.in. kolejność zgłoszeń.
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Kto może wziąć udział w webinariach? Przedstawiciele dolnośląskich:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej
• organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji/pomocy społecznej
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
• jednostek samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek
organizacyjnych
• podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym
• kościołów, związków wyznaniowych oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
• publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
• przedstawiciele nauki

Projekt pn. „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej.
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