
 

Informacja nt. działań Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w 

obszarze wsparcia ekonomii społecznej zrealizowanych w 2016 r. 

 

I. Działania prowadzone w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”: 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) pełni funkcję Lidera 

Projektu oraz realizuje działania na terenie dwóch subregionów Małopolski: 

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. miasta Kraków oraz powiatów: 

krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i 

wielickiego oraz subregionu Małopolska Zachodnia tj. powiatów: chrzanowskiego, 

olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego.  

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z: Agencją Rozwoju Małopolski 

Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną OPOKA, 

Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.   

W obu projektach (MOWES – KOM oraz MOWES – MZ) zaplanowane działania 

obejmują: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju (w tym zwiększenia 

zatrudnienia w sektorze ES), usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 

społecznej (PES) i przyczynią się do: 

 tworzenia i rozwoju podmiotów obywatelskich, budowy i wsparcia 

partnerstw na rzecz ES i partycypacji, wyszukiwania i wspierania liderów i 

animatorów lokalnych (zad 1), 

 inicjowania tworzenia nowych PES (zad 2), 

 podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności potrzebnych do zakładania 

/prowadzenia przedsiębiorstw społecznych (PS) (zad 3), 

 tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) 

przez przyznanie środków finansowych (zad 4), 

 zwiększenia trwałości miejsc pracy w PS przez wsparcie pomostowe dla PS 

utworzonych w ramach projektu, świadczonych w formie finansowej lub 

w zindywidualizowanej formie ww. usług (zad 5), 

 rozwoju istniejących PES przez doradztwo biznesowe, prawne, finansowe, 

branżowe, szkolenia, usługi, oprac. planów/strategii, mentoring, coaching, 



 

wizyty studyjne, wsparcie dla usług oferowanych przez PES – mikrogrant 

(zad 6), 

 poszerzenia wiedzy dot. sektora PES, poprzez udostępnienie materiałów 

edukacyjnych oraz Punkt Coworkingu Społecznego będący przestrzenią do 

pracy i spotkań os. planujących utworzenie bądź rozwijanie PES/PS (zad 7). 

 

W 2016 roku Fundacja GAP zrealizowała następujące działania: 

 powołano zespół doradców, który wypracował sekwencję procesu 

udzielania wsparcia dla PES bazującą na narzędziach opracowanych przez 

zespół, 

 opracowano merytoryczną ofertę MOWES w zakresie wsparcia PES/PS,  

 podejmowano liczne kontakty z PES i PS zainteresowanymi wsparciem, 

 przyjęto do projektu 11 PES (6 PES MOWES KOM oraz 5 PES MOWES MZ). 

Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej 

Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ 

projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: 

animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących 

podmiotów ekonomii społecznej. 

Łączne koszty realizacji wsparcia dla klientów OWES w 2016 r. wynoszą: 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM:  77 087,25 zł wydatki 

bezpośrednie + 3 600,00 zł wkład własny; 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MZ:  42 726,45 zł wydatki 

bezpośrednie + 1 440,00 zł wkład własny. 

 

II. Pozostałe działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej 

Fundacja GAP realizuje obok ww. projektu szereg innych działań z zakresu 

ekonomii społecznej. Należy wśród nich wskazać przede wszystkim: 

a) VII Tydzień Ekonomii Społecznej, który odbył się w dniach 14-18 listopada 

2016 r. i został zrealizowany z inicjatywy z ROPS w Krakowie. Fundacja GAP 

odpowiadała za:  



 

 debatę oksfordzką pn. „Ta izba twierdzi, że podmioty ekonomii społecznej 

lepiej wpływają na rozwój Krakowa niż startup’y”. Debata zgromadziła 103 

uczestników, 

 seminarium pn. „Zarządzanie w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce 

– wyzwania i dylematy”. W wydarzeniu udział wzięło 93 uczestników, 

 przeprowadzenie rozgrywki gry planszowej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu” 

z nakładką Ekonomia Społeczna, w której wzięło udział 19 graczy. 

b) Kongres OEES – Open Eyes Economy Summit, który odbył się 14-15 listopada 

2016 r. w Krakowie. Ta międzynarodowa konferencja dot. ekonomii wartości 

poruszała tematy dot. m.in. zarządzania miastem, rynku pracy, aktywności 

obywatelskiej. W wydarzeniu tym udział wzięło prawie 1300 uczestników. 

 

Szczegółowe informacje na temat opisywanych przedsięwzięć znajdują się w 

Sprawozdaniu Zarządu Fundacji GAP za 2016 rok. 

 


