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CELE PROGRAMU
• Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom 

społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz 
zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. 

• Główny cel Programu wpisuje się w ramy dla tego rodzaju dokumentu wyznaczone w art. 31 ust. 2 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

• W przywoływanym przepisie określony został katalog następujących działań, które mogą być finansowo 
wspierane w ramach resortowego programu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego: 

1) rozwój ekonomii społecznej, 

2) wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej, 

3) reintegrację zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych, 

4) nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej, 

5) realizację usług społecznych. 

• Cel ten realizowany będzie przez udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 1000 podmiotom ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym, które mają doprowadzić do zachowania miejsc pracy, 
zwiększenia obrotów finansowych lub wprowadzenia zmiany działalności gospodarczej (rozszerzenie skali, 
formy działalności lub zmiana branży).



DZIAŁANIA WSPIERANE W 
RAMACH PROGRAMU
• Wsparcie na modernizację swojej działalności!

Modernizacja oznacza wprowadzenie zmian, które obejmować mogą 
zarówno przedmiot, formę, jak i skalę prowadzonej działalności. 

Efektem przeprowadzonej modernizacji może być zarówno wzrost liczby 
miejsc pracy, zwiększenie obrotów lub zysków, jak również zwiększenie skali 
działalności ekonomicznej, zmiana formy działalności lub zmiana branży. 

• Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech 
obszarów funkcjonowania PES. 

Wnioskodawca może zdecydować się na jedno przedsięwzięcie mieszczące się 
w jednym ze wskazanych obszarów lub na takie, które łączy elementy kilku 
obszarów. 

W przypadku, w którym przedsięwzięcie wpisywać się będzie w realizację 
więcej niż jednego obszaru, Wnioskodawca wskazywać będzie we wniosku 
działanie wiodące - najistotniejsze z perspektywy osiągnięcia zaplanowanych 
efektów oraz zaangażowania środków finansowych. 



Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego

a) wzmacnianie potencjału do realizowania działań 
reintegracyjnych na rzecz pracowników zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (w PS) lub uczestników (w PZS) np. 
przez: zakup środków trwałych, wyposażenia, przeprowadzenie 
remontu lub adaptacja pomieszczeń, niezbędnych do 
prowadzenia takiej działalności, 

b) wsparcie np. w postaci szkoleń, doradztwa, mentoringu, 
superwizji, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla 
pracowników zaangażowanych w proces reintegracji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracowników PS lub 
uczestników PZS), 

c) wspieranie organizacji i realizacji działań reintegracyjnych 
adresowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym 
pracowników PS.



Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw 
społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji 
zdeinstytucjonalizowanych1 usług społecznych

a) zakup wyposażenia umożliwiającego rozwijanie działalności w obszarze usług 
społecznych, 

b) rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych, 
odtworzonych bądź zmodernizowanych środków trwałych związanych z 
prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, 
urządzeń, w tym środków transportu niezbędnych do świadczenia usług 
społecznych, 

c) przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku usług społecznych pod kątem 
możliwości wprowadzenia na niego nowych usług przez PES obejmującej m.in. 
możliwość finansowania tych usług po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (np. 
przez JST), 

d) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do 
świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, 

e) rozwijanie potencjału w realizacji usług społecznych przez: zakup wartości 
niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do 
świadczenia usług społecznych, 

f) cyfryzacja obsługi klientów lub podopiecznych PES w zakresie świadczenia usług, 
umawiania wizyt, itp., 

g) wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony 
środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej przy świadczeniu 
usług społecznych. 



Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój 
przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 
społecznej
a) przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej 
formy działalności np. działalności gospodarczej lub rozwinięcia dotychczasowej formy 
działalności, m.in. przez wprowadzenie do oferty produktów lub usług związanych z zieloną 
transformacją, 

b)  rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności w szczególności 
związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej 
stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację 
istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków 
transportu, 

c) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, 

d) rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup 
wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp., 

e) wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub 
wyższego poziomu efektywności energetycznej, 

f) cyfryzacja dystrybucji lub sprzedaży, finansowanie tworzenia lub włączenia w internetowe 
platformy lub kanały sprzedaży itp., 

g) doradztwo zewnętrzne polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi lub technologii,

h) informacja i promocja związana z modernizacją, w tym wydatki dotyczące: oznaczeń; 
bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony 
internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań 
informacyjnych w sieci internetowej, promocja w mediach społecznościowych, 

i) doposażenie umożliwiające pracę zdalną w zakresie: doradztwa, szkoleń dla pracowników 
oraz zakupu licencji lub oprogramowania.



UWAGA! Niezależnie od wybranego działania wiodącego, 
Wnioskodawca powinien uwzględnić we wniosku informację o tym, 
czy, a jeżeli tak – to w jaki sposób zaplanowane przedsięwzięcie 
wpisywać się będzie w zieloną lub cyfrową transformację

a) Zielona transformacja to działania pozwalające zmniejszać 
negatywny wpływ na środowisko, a także sprzyjać zachowaniu 
bioróżnorodności przez ograniczanie zależności od paliw kopalnych, 
większą energooszczędność, ograniczanie emisji gazów  
cieplarnianych. 

Nieodłącznym elementem zielonej transformacji jest także sprzyjanie 
włączeniu społecznemu. 

Przykładowe działanie mieszczące się w obszarze zielonej transformacji 
obejmują m. in.: 

• zakup oraz eksploatację pojazdu/pojazdów z napędem elektrycznym, 
hybrydowym, 

• montaż oraz korzystanie z instalacji fotowoltaicznych lub innych 
odnawialnych źródeł energii, 

• podniesienie jakości gospodarowania odpadami oraz recykling, 

• audyt energetyczny, • lepsze gospodarowanie wodą, 

• wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne. 



UWAGA! Niezależnie od 
wybranego działania wiodącego, 
Wnioskodawca powinien 
uwzględnić we wniosku 
informację o tym, czy, a jeżeli 
tak – to w jaki sposób 
zaplanowane przedsięwzięcie 
wpisywać się będzie w zieloną 
lub cyfrową transformację

b) Cyfrowa transformacja polega na zmianie sposobu 
funkcjonowania podmiotu (Wnioskodawcy) dzięki 
zastosowaniu technologii cyfrowych. Przykładowe działania 
mieszczące się w obszarze cyfrowej transformacji obejmują 
m. in.: 

• tworzenie bądź zakup i korzystanie z oprogramowania 
dedykowanego dla danej branży, 

• cyfryzację procesów realizowanych u Wnioskodawcy 
(księgowość, obsługa magazynów, logistyka), 

• digitalizację - przetwarzanie informacji i dokumentów z 
formatów analogowych (np. papierowych) na cyfrowe. 

• cyfryzację obsługi klienta lub osób korzystających ze 
wsparcia wnioskodawcy, w tym e-commerce, np. tworzenie 
sklepów internetowych, platform sprzedażowych, aplikacji 
mobilnych, kont online dla klientów, 

• podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa. 

Działania z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji nie są 
obligatoryjne, jednakże mogą one mieć wpływ na ocenę 
wniosku na zasadach określonych w Regulaminie naboru



Dziękuję za uwagę



Nadchodzące webinaria
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Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).


