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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim 
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.3. Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna 

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej (ES) w Subregionie pilskim oraz promowanie 

korzyści, jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY? 

1. Podmioty ekonomii społecznej z Subregionu pilskiego 

(np.: organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne w tym ZAZ, WTZ, CIS, KIS, Spółdzielnie w tym pracy, 

socjalne, inwalidów, niewidomych, przedsiębiorstwa społeczne). 

2. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej z Subregionu pilskiego 

(np.: powiatowe urzędy pracy, miejskie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, gminne oraz miejskie ośrodki 

pomocy społecznej, media, samorządy, przedsiębiorcy). 

3. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Subregionu pilskiego 

(np.: osoby pracujące, osoby pozostające bez pracy, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej, osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej). 

4. Nieformalne grupy działania, nieformalni liderzy lokalni i lokalni przedsiębiorcy z Subregionu pilskiego. 

JAKIEGO WSPARCIA UDZIELAMY? 

Osoby fizyczne Istniejące podmioty ekonomii społecznej 

 Doradztwo prawne, księgowo - podatkowe, 
osobowe, finansowe, marketingowe, doradztwo 
biznesowe. 

 Szkolenia zawodowe i branżowe. 

 Dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy  
(ok. 23 tysiące złotych / osobę). 

 Wsparcie pomostowe (ok. 1 750zł/osobę/miesiąc). 

 Warsztaty, doradztwo, mentoring, tutoring, 
coaching, wizyty studyjne itp.). 

 3 miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach 
społecznych lub innych przedsiębiorstwach. 

 Doradztwo prawne, księgowo - podatkowe, 
osobowe, finansowe, marketingowe, doradztwo 
biznesowe. 

 Działania animacyjne mające na celu pobudzenie 
aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni 
publicznej do aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem. 

 Dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy w 
istniejących lub nowo utworzonych PS lub PES (ok. 
23 tysiące złotych / osobę). 

 Usługi specjalistyczne m.in. prawne, księgowe, 
marketingowe i zawodowe – do 15 000,00 zł! 

 

 

Biuro OWES ETAP w Poznaniu Subregionalny punkt informacyjny w PILE 
ul. Wachowiaka 8A, 60 - 681 Poznań 
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