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Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie 

podlaskim 

W dniu 20 października 2021 r. w Białymstoku, w Hotelu Silver, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w 

regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności 

Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa 

podlaskiego. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu i zaproszonych gości oraz poinformowała o celu spotkania.  
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W związku ze zmianami w składzie członków 

Komitetu, pierwszym punktem programu była 

autoprezentacja zaktualizowanego składu członków 

Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Każdy z zebranych miał również możliwość podzielenia się 

swoimi przemyśleniami na temat pozytywnych i 

negatywnych aspektów w rozwoju ekonomii społecznej w 

ostatnim czasie. 

W kolejnym punkcie Pani Małgorzata Jańczuk – z 

Biura Projektu ROPS w Białymstoku, zaprezentowała 

wyniki badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim w 

kontekście kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2”. Omówiono m.in. zasoby 

instytucjonalne, trudności i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii, rolę 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku, w łagodzeniu jej skutków oraz wnioski i rekomendacje zebrane w drodze 

badania. 

Dalsza cześć spotkania poświęcona była dyskusji prowadzonej przez Panią Martę 

Lewandowską – konsultantkę regionalną z ramienia projektu Spójna Integracja Regionalna 

Ekonomii Społecznej, na temat ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej. 

Omówiono także zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 

wyzwania ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Debatowano również na temat 

grup docelowych, o których należy pamiętać w obecnym okresie programowania. Określono 

rolę Komitetu, w najbliższym czasie, w związku z nową perspektywą finansową i zmianami 

na poziomie krajowym oraz jakie działania należy uwzględniać, aby wsparcie na poziomie 

krajowym było efektywne i stanowiło rzeczywistą pomoc dla regionów. 

Następnie Pani Elżbieta Romańczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przybliżyła działania 

na rzecz włączenia społecznego i rozwoju usług społecznych, które zostały zaplanowane do 

realizacji w województwie podlaskim w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027. 

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel naszego Ośrodka, Pan Marcin 

Leoszko, członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem oraz omówieniem harmonogramu 

działań zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie. 

________________________________________________________________________ 

Przypominamy o możliwości wnioskowania o wsparcie pomostowe finansowe 

przedłużone 

O wsparcie pomostowe finansowe przedłużone  mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu  „Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Suwałkach” nr RPPD.07.03.00-20-

0023/19, którzy otrzymali wsparcie pomostowe 

finansowe podstawowe w ramach Projektu. 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 

finansowego przedłużonego należy składać nie później 

niż 21 dni kalendarzowych przed ustaniem wsparcia 

pomostowego finansowego podstawowego.  Wniosek o 

wsparcie pomostowe finansowe przedłużone  zostanie 

oceniony w ciągu 15 dni od daty złożenia. 

 Alokacja dostępnych środków w projekcie na 

wsparcie przedłużone pomostowe: 10 Uczestników 

projektu x  900,00 zł x maksymalnie 6 miesięcy = 

łączna maksymalna kwota alokacji 54.000,00 zł 

Uwaga: w związku z ograniczoną kwotą środków, 

wsparcie może być przyznane na okres krótszy niż 6 

miesięcy. 
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Do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego należy dołączyć: 

1) Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz: 

- zakładu ubezpieczeń społecznych 

- urzędu skarbowego 

- urzędu miasta/gminy (w szczególności np. podatek od nieruchomości), jeśli nie jest płacony tego typu podatek prosimy 

przedstawić zaświadczenie o zwolnieniu itp. 

2) Dokumentację dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i trwałości utworzonych miejsc pracy wskazaną 

przez Realizatora (prosimy załączyć minimum: dokumentację ZUS potwierdzającą ciągłość zatrudnienia i opłacenia składek 

dotycząca pracowników na których było przyznane wsparcie, rachunek wyników (przychody i koszty) minimum za ostatnie 3 

miesiące przed złożeniem wniosku; jeśli są dostępne dane za okres dłuższy przed złożeniem wniosku prosimy załączyć za 

dostępny dłuższy okres spójny z wcześniej złożonym biznesplanem) 

3) Oświadczenie, że załączniki złożone do wniosku o dotację oraz wsparcie pomostowe finansowe podstawowe nie uległy 

zmianie i/lub 

4) Dokumenty, które uległy zmianie od czasu złożenia wniosku o dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe finansowe 

podstawowe. 

Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone, będzie przyznawane do momentu dostępności środków w ramach alokacji 

dostępnej w projekcie. Nie przewiduje się zwiększenia puli dostępnych środków. 

Dokumenty  składać należy bezpośrednio w Biurze Projektu,  a także za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki Osiedle II 6A. Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu (87) 

566 20 55 w godz. 7.00 – 15.00. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Projektu.  

Niezbędne formularze i regulamin znajdują się na stronie projektu www.owes.ares.suwalki.pl  

__________________________________________________________________________ 

Przypominamy, że nadal 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 | S t r o n a  

http://www.owes.ares.suwalki.pl/


 

 

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, 

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 

___________________________________________________________________________ 

Projekt „Pracujemy!” skierowany do osób z niepełnosprawnością  

Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 

Projekt "Pracujemy!" jest realizowany w ramach I Osi priorytetowej I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału 

zawodowego osób z niepełnosprawnościami i jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe 

osób już pracujących, Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy: 

 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia 
 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych 

znacznie poprawią swoją sytuację na rynku 
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Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. 

Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan 

Działania. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Projekcie „Pracujemy!”.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenie EKON. 

Weź udział w projekcie „Pracujemy!” już dzisiaj: 

 tel.: (22) 729 40 04 
 e-mail: pracujemy@ekon.org.pl 
 strona internetowa: ekon.org.pl 
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