
 

 

 
Projekt „Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-

pomorskim”, który będzie realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu został przyjęty do dofinansowania w dniu 5 września 2018 r. 

uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 34/1663/18. 

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-

pomorskim poprzez zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących. W projekcie 

planuje się objęcie wsparciem 465 osób i 427 podmiotów. Działania w projekcie skierowane są do: 

 jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek terytorialnych, a także pracowników i 

wolontariuszy tych jednostek, 

 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej, a także 

pracowników i wolontariuszy tych podmiotów, 

 przedstawicieli sektora nauki i biznesu.   

Zadania w projekcie dotyczą: 

 podejmowania współpracy na rozwoju integracji sektora ekonomii społecznej  m. in. poprzez: 

 organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji 

pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych inicjatyw, 

 organizowanie spotkań sieciujących oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym 

organizacje branżowe (sieci, klastry), 

 upowszechniania ekonomii społecznej i reprezentowania sektora ekonomii społecznej m. in. 

poprzez: 

 działania służące zwiększaniu widoczności PES jako dostawców produktów i usług 

(dofinansowywanie udziału PES w targach wystawienniczych), 

 budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną 

poprzez m. in. organizację Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społeczne, konkursu wiedzy o 

ekonomii społecznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, panelu tematycznego na temat 

ekonomii społecznej w ramach organizowanego Forum Gospodarczego, organizacją biznesowych 

lunchów, umożliwienie studentom odbywanie praktyk w PES, 

 zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

 wspieranie współpracy z JST promowane przyznaniem znaku „Samorząd Przyjazny Ekonomii 

Społecznej”, 

 działania związane z aktualizacją i ewaluacją Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość 

projektu wynosi: 3 240 000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania: 2 754 000,00 zł. 

 

 


