
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Informacja o Programie Grantowym w ramach Projektu  

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”  
 
 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych planuje ogłoszenie Programu Grantowego w ramach Projektu 
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”,  realizowanym w 

ramach Osi Priorytetowej 9 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) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
 
CEL PROGRAMU GRANTOWEGO 
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty.  
 
Preferowane będą działania, które poza obligatoryjnym spełnieniem powyższego celu są realizowane 
w obszarach istotnych z punktu widzenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) 
i/lub Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPRES): 

 rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (zgodnie z definicją KPRES), 
 rozwój usług na rzecz zrównoważonego rozwoju (zgodnie z definicją KPRES), 
 rozwój usług opartych o marketing terytorialny/tworzenie produktów lokalnych (zgodnie z 

zapisami RPRES), 
 rozwój usług na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej  

(zgodnie z definicją KPRES), 
 rozwój usług na rzecz solidarności pokoleń (zgodnie z definicją KPRES). 

 
Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać 
przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług 
lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług oraz poszerzanie asortymentu 
sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji. 
 
Kto może się ubiegać o przyznanie grantu? 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są istniejące podmioty ekonomii 
społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: dąbrowskiego, 
brzeskiego, tarnowskiego.  
UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu 
Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji 
przed przystąpieniem do konkursu.  
 
Warunki udzielania grantu: 
- wysokość grantu: maksymalnie 10 000 złotych 
- 5% udział środków własnych: procentowy udział dofinansowania w rzeczywistych kosztach realizacji 
Inicjatywy nie może przekroczyć 95%. Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków 
własnych. Na środki własne mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, 
z wyłączeniem środków UE) lub wniesione w formie wkładu rzeczowego (np. udokumentowana praca 
wolontariuszy) w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy. Wartość pracy wolontariuszy w 
Inicjatywie wynosi 30 złotych za godzinę świadczenia (stawka jednostkowa).  



 
 
 
 

 
 
 
 

- pula środków na rok 2017: 400 000 zł 
- sposób finansowania: przekazanie grantu następuje na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego na realizację Inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na terenie 
subregionu tarnowskiego województwa małopolskiego, z wyłączeniem działalności wykluczonej z 
pomocy de minimis. 
- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o konkursie, ogłoszenie ukaże się w drugiej połowie sierpnia 2017 roku.   
- w 2017 roku Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES 
Subregion Tarnowski. 
- czas realizacji Inicjatywy wynosi maksymalnie 10 miesięcy. 
 
Dla podmiotów zainteresowanych przygotowaniem wniosków przewidziano bezpłatne wsparcie 
szkoleniowo-doradcze, m.in. jednodniowe warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych. 
 
Kontakt: 
 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,  
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków 
Joanna Żyła, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych 
Tel. 12 349 06 57 
grant.tarnowski@mila.org.pl  
 
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego,  
ul. Św. Anny 5, II p., 33-100 Tarnów 
Dagmara Kozioł 
tel. 14 307 01 31 
d.koziol@fundacjatarnowskiego.pl 
 


