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X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku 

05.09.2021r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach wziął udział w X Podlaskich Targach Ekonomii 

Społecznej w Białymstoku. Targi odbyły się w centrum Białegostoku na Placu Kościuszki. 

Hasłem przewodnim tegorocznych Targów był "Jarmark Różnorodności". Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania 

wystawców oraz gości przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-

Nikonowicz, która wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Panią 

Mieczysławą Nartowicz, Prezesem Federacji 

Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

Panem Rafałem Średzińskim oraz 

Wiceprezesem Federacji Organizacji 

Pozarządowych Miasta Białystok Panią 

Elżbietą Żukowską-Bubienko przybliżyli 

mieszkańcom województwa podlaskiego ideę 

ekonomii społecznej. 

Tak jak w latach poprzednich  podmioty 

ekonomii społecznej miały nieodpłatną 

możliwość zaprezentowania swojej 

działalności, swoich pracowników, a także 

produkty i świadczone usługi. Odwiedzający 

targi mogli wesprzeć te przedsiębiorstwa  m.in. poprzez zakup wyrobów  rękodzielniczych, wytwarzanych przez 

pracowników tych przedsiębiorstw, a w ten sposób pośrednio 

pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Podczas targów wręczono certyfikaty Znaku Jakości „Zakup 

Prospołeczny” dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Podlaski 

Raj” oraz Stowarzyszeniu SĘKALIK. Posiadanie Znaku 

Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” 

wyróżnia jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej 

działających na terenie województwa podlaskiego, które 

wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług. 

Przyznanie znaku jest symbolem usług i produktów 

o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu 

z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału 

społecznego. 

W trakcie targów, były również przeprowadzane wywiady z 

wszystkimi wystawcami, w trakcie których, przedstawiciele 

różnych podmiotów ekonomii społecznej z regionu, mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale też opowiedzieć co 

sprawia im trudności i z czym borykają się na w swojej codziennej pracy. Były też zabawy, zagadki  i różne konkurencje  dla 

dzieci, za wygranie których można było zdobyć drobne upominki. 

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji 

Pozarządowych Miasta Białystok. Pięknie dopisała pogoda i odwiedzający. Spotkajmy się również za rok. Do zobaczenia. 
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We wrześniu zorganizowaliśmy dwa Mobilne Punkty Informacyjne w ramach 

Dożynek Wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej i Dożynek Gminnych w Sztabinie 
Uroczyste nabożeństwo, orszaki z wieńcami dożynkowymi i tradycyjne dzielnie się chlebem upieczonym z ziaren zebranych 

z tegorocznych plonów, a następnie huczna zabawa - podlascy rolnicy dziękowali za zebrane plony.  

Obrzęd dzielenia się chlebem to jeden z najbardziej 

symbolicznych momentów Święta Plonów. 

Niezapomniane zawsze są też konkursy na wieniec 

dożynkowy i najpiękniejsze stoiska. Były łodzie, 

krzyże, korony..., a wszystko wyplecione z kłosów, 

traw, ziół i ozdobione ziarnami.  

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach również wziął 

udział w tych obchodach. Przygotowaliśmy w ramach obu 

uroczystości stoiska w ramach których były zorganizowane Mobilne 

Punkty Informacyjne.  

Informowaliśmy o 

ekonomii społecznej, 

o usługach jakie 

świadczy nasz 

ośrodek, a także 

rekrutowaliśmy 

chętnych do wzięcia 

udziału w naszym 

projekcie. Z naszej 

informacji na temat 

ekonomii społecznej, 

jak również na temat 

naszego projektu skorzystało wiele osób z regionu. Oczywiście nie 

mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, przygotowaliśmy wiele zagadek i 

konkurencji z upominkami, były dmuchańce, kolorowe baloniki, puszczanie baniek, było radośnie i wesoło. 

___________________________________________________________________________________ 

Wizyta studyjna w Łomży (16-17.09.2021) 

16-17.09.2021 odbyła się wizyta studyjna w Łomży i powiecie 

łomżyńskim. Udział wziął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

z Białegostoku oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z 

województwa podlaskiego. Oczywiście nie mogło także zabraknąć 

przedstawicieli naszego Ośrodka. 

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili podmioty ekonomii 

społecznej z regionu, m.in.: Fundację Dwa Serca, Fundację Dr Otis, 

Centrum Integracji Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łomży, Spółdzielnię Socjalną Poezja Smaku w 

Czarnocinie, Spółdzielnię Socjalną ALEXIS w Łomży. 
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W dniu 26.08.2021 roku uczestniczyliśmy w seminarium pn. „Ekonomia Społeczna 

w świecie biznesu” 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt 

„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie”. 

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i 

integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, 

podmiotów ekonomii społecznej, organizacji 

pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu 

województwa podlaskiego. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Białymstoku, natomiast poprowadził je Pan Janusz Pietruszyński ekspert z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. 

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, nt. trudności i szans związanych ze współpracą sektora ekonomii 

społecznej ze światem biznesu. 

________________________________________________________________________________________________ 

Od 13.09.2021 roku przyjmujemy wnioski w konkursie „Pakiety marketingowe”  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach ogłasza konkurs na udzielenie wsparcia finansowego podmiotom 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym pn. "PAKIETY MARKETINGOWE" 

O przyznanie wsparcia w formie pakietu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne 

spełniające wymogi regulaminu konkursu z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów: M. Suwałki, suwalskiego, 

sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i monieckiego. 

Przedmiot konkursu i organizacja zasad przyznawania Pakietów: 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie PES/PS do udzielenia wsparcia w postaci pakietu marketingowego mających na celu 

zwiększenie potencjału ekonomicznego PES/PS oraz rozpoznawalności produktów i usług PES/PS na rynku. 

2. Pakiet, o który PES/PS może wystąpić musi być dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i umożliwić mu rozwój 

działalności ekonomicznej oraz można go przeznaczyć wyłącznie na promocję produktów lub usług świadczonych przez 

Wnioskodawcę. 

3. Pakiet, można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie następujących usług: 

1) ogłoszenia w prasie, radio, 

2) reklama w internecie, 

3) utworzenie strony internetowej PS, 

4) organizacja pokazów, degustacji, 
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5) wykonanie materiałów promocyjnych np.: rol-upów, plakatów, ulotek, itp. 

6) inne produkty lub usługi promocyjne najbardziej efektywne dla typu działalności PS. 

4.  Jeden PES/PS może otrzymać jeden Pakiet o łącznej wartości do 2 000,00 zł brutto/netto*. 

5. W ramach projektu przewiduje się przyznanie Pakietów dla 30 PES/PS. 

6. Aby PES/PS mógł wziąć udział w konkursie musi  być czynnym uczestnikiem projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Suwałkach", tj. jeśli wcześniej nie przystąpił do udziału w projekcie, musi wraz z wnioskiem konkursowym 

złożyć formularz rekrutacyjny, deklarację udziału w projekcie i oświadczenie uczestnika. Wszystkie niezbędne formularze i 

załączniki znajdują się w zakładce "Dokumenty" jak również pod niniejszym ogłoszeniem o konkursie. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Informujemy, że wnioski niekompletne i 

niespełniające wymogów będą zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu odrzucane. 

Termin składania wniosków: do 31.12.2021. włącznie lub do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w konkursie. 

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową decyduje data nadania 

na kopercie potwierdzona stemplem pocztowym. 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać: 

- w siedzibie biura Partnera projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach",  

  ul. Tadeusz Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, 
- pod tel. 519 437 643 

- za pośrednictwem e'mail: biuro1otwii@frp.pl 

Wszystkie niezbędne formularze i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej projektu: 

www.owes.ares.suwalki.pl 

*w przypadku, gdy podmiot jest płatnikiem VAT, koszty podatku VAT stanowią wydatek niekwalifikowalny, dotacja wówczas może zostać przyznana w 

kwocie netto  

__________________________________________________________________________ 

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej 

 

 

"Mamy ludzi i chęci do działania, ale nie 

mamy pieniędzy, żeby ruszyć." - często 

słyszymy od organizacji pozarządowych. 

Ubiegły rok był trudny dla wszystkich 

również dla podmiotów trzeciego sektora, a 

może szczególnie dla nich. Wzrosła potrzeba 

wsparcia finansowego: na bieżącą 

działalność, na inwestycje lub na 

przebranżowienie. Coraz częściej podmioty 

te sięgają po zwrotne instrumenty finansowe, 

czyli pożyczki. Dowiedzmy się dlaczego. 
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To się opłaca! 

Przede wszystkim zachęca oprocentowanie, które wynosi zaledwie 0,11%, co przy przykładowej kwocie pożyczki 40 000 zł 

przekłada się na maksymalną kwotę odsetek 4 zł/m-c, która maleje z czasem spłaty.  Natomiast zatrudnienie minimum jednej 

osoby na min. 1/2 etatu na min. 6 miesięcy w formie umowy o pracę obniża oprocentowanie do 0,06%, tym samym obniża 

odsetki do maksymalnie 2 zł/m-c. 

Zabezpieczenie pożyczki 

Zabezpieczenie pożyczek bywa dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) główną trudnością, a czasem nawet barierą nie do 

przejścia. Tymczasem zabezpieczeniem omawianej pożyczki w kwocie do 40 000 zł jest sam weksel in blanco. Dodatkowe 

zabezpieczenie np. w postaci poręczenia stałym dochodem dowolnej osoby fizycznej będzie wymagane jedynie, jeśli 

sytuacja finansowa podmiotu będzie tego wymagała lub w przypadku zaciągnięcia kolejnej pożyczki. 

Przeznaczenie pożyczki 

Taką pożyczkę można przeznaczyć na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją 

działalności PES, a w szczególności: 

 Koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej; 

 Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie 

zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną 

działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z 

działalnością PES; 

 Bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części 

kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.); 

 Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych 

przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej 

działalności; 

 Tworzenie nowych miejsc pracy; 

 Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych; 

 Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES. 

Jeśli masz wątpliwość czy kwotą pożyczki możesz sfinansować swój cel, skontaktuj się z doradcą. 

Wydatkowanie i spłata pożyczki 

Maksymalny czas wydatkowania kwoty pożyczki oraz jej rozliczenia fakturami wynosi 12 miesięcy. Natomiast czas spłaty 

pożyczki jest warunkowany długością istnienia podmiotu. Wnioskodawcy istniejący krócej niż 12 miesięcy mają możliwość 

spłaty do 60 miesięcy, natomiast istniejący powyżej 12 miesięcy mogą wnioskować o spłatę aż do 84 miesięcy. Wszystkim 

podmiotom przysługuje wybór karencji do 6 miesięcy, dzięki której pożyczkobiorca zawiesza spłatę raty kapitałowej, a 

opłaca jedynie odsetki. 

Doradztwo 

W ramach doradztwa można liczyć na pokierowanie przez cały proces uzupełnienia wniosku oraz 

skompletowania załączników. Odpowiednio przygotowane i podpisane dokumenty należy przesłać na adres Pośrednika 

Finansowego. Po ocenie formalnej i merytorycznej Wnioskodawca otrzymuje decyzję wraz z kolejnymi krokami, jakie 

należy podjąć w celu podpisania umowy. Służymy również pomocą w temacie rozliczenia pożyczki. 

Źródło projektu 

Projekt pozakonkursowy „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Priorytet II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii 

Społecznej. 

Kontakt 

Zapraszamy do kontaktu Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 

ul. T. Kościuszki 62 

16-400 Suwałki 

tel.: 730 938 766 

e-mail: biuro2otwii@frp.pl 
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Zapraszamy zainteresowane podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa 

społeczne do korzystania ze Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości 
 

Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” 

zaprasza podmioty ekonomii społecznej do bezpłatnego korzystania z: 

* zasobów lokalowych – pomieszczenie przeznaczone do  organizowania spotkań, szkoleń, eventów, itp. 

* zasobów technicznych -   sprzęt biurowy tj.: komputer, drukarka, ksero, telefon i internet),  

* szerokiego spektrum informacji, w tym specjalistycznego doradztwa udzielanego przez kluczowego doradcę biznesowego. 

________________________________________________________________________________________________ 

Wsparliśmy PES – Stowarzyszenie „Placówka” z miejscowości Bagny w inauguracji 

nowego roku szkolnego 2021/22 

 

1 września to ważny dzień dla każdego ucznia. Powinien być wyjątkowo radosny i 

uroczysty.  Postanowiliśmy w związku z tym wspomóc podmiot ekonomii społecznej 

prowadzący Szkołę Podstawową  na terenie działania naszego ośrodka, tj.    

Stowarzyszenie „Placówka” z miejscowości Bagny. 

 

 

 

Stowarzyszenie „Placówka”  ma na celu wspieranie 

wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturowego i gospodarczego wsi Bagny i wsi sąsiednich. 

Także wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w środowisku lokalnym.  

Realizuje te cele poprzez: 

 prowadzenie szkoły na zasadach przewidzianych 

prawem, 

 prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, imprez, 

obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych 

i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, 

 działalność kulturowa, w tym działanie na rzecz 

zachowania i rozwoju lokalnej tradycji, obyczajów i 

dóbr kultury, 

 organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i 

niepełnosprawnych, 
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 organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej 

sytuacji, 

 wspieranie działań społecznych i zawodowych     

kobiet wiejskich, 

 organizowanie i prowadzenie działań na rzecz 

infrastruktury i rozwoju gospodarczego wsi 

Bagny i wsi sąsiednich, 

 ochrona przyrody i krajobrazu, 

 tworzenie nowych miejsc pracy, 

 tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, 

 prowadzenie działalności wydawniczej. 

 


