Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szukasz pracy? Masz ciekawy pomysł na biznes?

Załóż PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE!
w ramach projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju Ekonomii Społecznej
w subregionie 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski
włocławski, m. Włocławek, żniński) poprzez wsparcie przy tworzeniu
nowych przedsiębiorstw społecznych oraz w rozwoju i funkcjonowaniu
podmiotów ekonomii społecznej w tym stworzenie 104 miejsc pracy
w okresie od lipca 2019 roku do czerwca 2022 roku

Możesz uzyskać
1700,00 zł miesięcznie

i 270 tysięcy zł dotacji
na uruchomienie nowego PS, albo stworzenie nowych miejsc pracy w już istniejącym PS!

Doﬁnansowanie projektu z UE: 8 543 497,05
www.mapadotacji.gov.pl

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kogo zapraszamy do projektu?
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osoby ﬁzyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej
(w tym osoby bezrobotne i niepełnosprawne)
pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej
pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek
organizacyjnych
instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
JST oraz ich jednostki organizacyjne
podmioty ekonomii społecznej, które chcą przekształcić się
w przedsiębiorstwo społeczne
istniejące przedsiębiorstwa społeczne planujące zwiększyć zatrudnienie
podmioty o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach
socjalnych

Co oferujemy?

działania animacyjne
doradztwo w założeniu PS
szeroki pakiet szkoleń służących podniesieniu wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia lub prowadzenia PS
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Partnerzy projektu:

Kujawsko - Pałucki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ź
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Biuro projektu OWES w Inowrocławiu: ul. Dworcowa 65
Punkt konsultacyjny w Inowrocławiu: ul. Dubienka 2
tel. 52 357 62 15 owes@ekspert-kujawy.pl

na uruchomienie nowego PS, alboź stworzenie
nowych miejsc
pracy w
istniejącym
Punkt konsultacyjny
we Włocławku:
ul.już
Toruńska
30, pok. PS!
105
tel. 799 819 050

wloclawek@kpces.pl

www.kpces.pl

