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Klucz podziału

Na początek – analiza różnych źródeł finansowania oraz ulg, na które
może liczyć PS (np. spółdzielnia socjalna) rozpoczynająca działalność.
Na „pożytek” – środki, które możesz przeznaczyć na różnego rodzaju
działania dla swojego otoczenia, czyli na tzw. działania w sferze pożytku
publicznego
Na rozwój – analiza różnych źródeł finansowania dla podmiotów
chcących zainwestować w rozwój działalności lub zasoby.
Na preferencyjnych warunkach – min: Prawu zamówień publicznych i
klauzulom społecznym pozwalającym spółdzielniom pozyskać zlecenia, a
co za tym idzie środki finansowe, na preferencyjnych warunkach
(publikacja_

Na początek

• Na początku zwykle sytuacja wygląda podobnie. Jest grupa ludzi,
która ma pomysł na jakiś rodzaj wspólnego działania. Skład grupy
pozwala na założenie spółdzielni, poszczególne osoby spełniają
kryteria, by stać się członkami spółdzielni socjalnej.

• Mają też pomysł na działanie, który nadaje się do realizacji w tej
formule. Podjęli decyzję: chcą wspólnie założyć PS, np.
spółdzielnię.

Na początek
• 1. Środki z Funduszu Pracy dla nowotworzonych spółdzielni oraz
osób przystępujących do istniejących spółdzielni (PUP)
• METRYCZKA:
• Rodzaj wsparcia: dofinansowanie
• Kwota dofinansowania:
• Można wnioskować o dofinansowanie nie wyższe, niż 6-krotność
przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4622,84x 6=27 737,04)
• Przed nowelizacją: na osobę uprawnioną do wsparcia (przy
powoływaniu nowej spółdzielni) 4 krotność
• na osobę uprawnioną do wsparcia (przystępującą do już istniejącej
spółdzielni socjalnej) 3 krotność
• Oznacza to, że przy założeniu spółdzielni przez pięć osób dotacja
może łącznie wynieść prawie 138,685,20tys.
• Zwrotne/Bezzwrotne
• Skala trudności procedury: ******

Na początek
• 2. Środki z Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
•
•
•
•

METRYCZKA:
Rodzaj wsparcia: refundacja
Kwota wsparcia:
do np. 18.000 – 20.000, maksymalnie 27 737,04 zł na osobę
uprawnioną do wsparcia (bezrobotnego skierowanego do pracy w
spółdzielni)
• Zwrotne/Bezzwrotne
• Skala trudności procedury: ******

• 3. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
• METRYCZKA:
• Rodzaj wsparcia: refundacja składek ZUS po stronie pracownika i
pracodawcy
• Kwota wsparcia: minimalne wynagrodzenie ( obecnie 2100 brutto)
667,00 zł / osobę / miesiąc; maksymalny okres to 2 lata + rok
refundacji w połowie wysokości
• Dla członka i pracownika
• Zwrotne/Bezzwrotne
• Skala trudności procedury: ******

Na początek
• 4. Środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON)
•
•
•
•

METRYCZKA:
Rodzaj wsparcia: dotacja
Kwota wsparcia:
Przed nowelizacją 15 krotność: np. do 69 345,00 zł na osobę
niepełnosprawną uprawnioną do wsparcia.
• Oznacza to, że przy założeniu spółdzielni przez pięć osób
niepełnosprawnych dotacja może łącznie wynieść do 346 725 zł.
• Zwrotne/Bezzwrotne
• Skala trudności procedury: ******
•

Na „pożytek”
• Ta część dotyczy środków na działania w zakresie pożytku
publicznego.
•
• Z tych pieniędzy nie kupisz nowego sprzętu, urządzeń, nie
wyremontujesz lokalu, w którym działa spółdzielnia socjalna, ale
środki te możesz przeznaczyć na różnego rodzaju działania dla
swojego otoczenia, czyli na tzw. działania w sferze pożytku
publicznego.
•

Na „pożytek”
• 1. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego
• METRYCZKA:
•
• Rodzaj wsparcia: dofinansowanie na działania w zakresie pożytku
publicznego (powierzenie, dofinansowanie)
•
• Kwota dofinansowania: Od kilku do kilkunastu tysięcy złotych
•
• Zwrotne/Bezzwrotne
•
• Skala trudności procedury: ******
•

Na „pożytek”
• 2. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
• METRYCZKA:
• Rodzaj wsparcia: dofinansowanie do działań w zakresie pożytku
publicznego
• Priorytet II kierunek 6 – dot. ekonomii społecznej
• Kwota dofinansowania:
• - dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 200 tys. zł,
• - dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 400 tys. zł (minimalna
dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
•
• Zwrotne/Bezzwrotne
• Skala trudności procedury: ******
•

Na „pożytek”
• 3. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych (ASOS) na lata 2014- 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

METRYCZKA:
Rodzaj wsparcia: dofinansowanie do działań na rzecz seniorów

Kwota dofinansowania:
Wartość dotacji wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł.
Zwrotne/Bezzwrotne
Skala trudności procedury: ******

Na rozwój oprócz dotacji

• Analiza źródeł finansowania dla podmiotów chcących
zainwestować w rozwój działalności lub zasoby

• Spółdzielnia powstała. Co dalej? Idzie nieźle, ale z analiz wynika, że
gdyby udało się znaleźć pieniądze na inwestycje w rozwój
działalności i zasoby, spółdzielnia mogłaby być bardziej stabilna i
efektywna. Potrzeba pieniędzy na inwestycje. Skąd je wziąć?.

Na rozwój

1. Fundusz Pożyczkowy dla Ekonomii Społecznej
2. Poręczenie/reporęczenie – pożyczka komercyjna na dowolny cel

Dla OWES – czy jesteśmy
skazani tylko na EFS/rpo?

