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Co oferujemy w ramach ROWES?/ROWES 2.0?

1/ pakiety rozwojowe dla podmiotów ekonomii społecznej,

2/ pakiety dla partnerstw.

Narzędzia zastosowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Wspierania

Ekonomii Społecznej w latach 1. 09. 2015. – 31. 08. 2018.

W tym okresie zrealizowano:

• 72 pakiety rozwojowe dla PES

• 19 pakietów dla partnerstw



Pakiety rozwojowe przeznaczone były dla podmiotów

ekonomii społecznej, które zamierzały ekonomizować swoją

działalność, tj. rozpoczynać lub rozwijać działalność odpłatną lub

gospodarczą. Było to narzędzie „szyte na miarę”, czyli trafiające

bezpośrednio w zindywidualizowane potrzeby danego podmiotu.

Wartość pakietu rozwojowego dla PES: 3 500 zł



Przeznaczenie pakietu rozwojowego dla PES:

• szkolenia, doradztwo,

• wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk innych podmiotów,

• usługi i produkty związane z marketingiem działalności ekonomicznej, w

tym wydruk materiałów reklamowych i tworzenie stron www,

• zakup materiałów służących rozwojowi działalności ekonomicznej, w tym

książek, materiałów edukacyjnych.



• ŚCIEŻKA ROZWOJOWA PES

• SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚCIEŻKI ROZWOJOWEJ Z PROTOKOŁEM 
PRZEKAZANIA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW I USŁUG

DOKUMENTACJA DO WYKORZYSTANIA W REALIZACJI PAKIETÓW 

ROZWOJOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ



Z pakietu dla partnerstw mogły skorzystać grupy inicjatywne,

przedstawiciele partnerstw formalnych i nieformalnych, planujących

wspólną realizację przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Mogły

to być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty, w tym JST, PES i inni

partnerzy społeczni.

Wartość pakietu dla partnerstw: maksymalnie 5 000 zł



Przeznaczenie pakietu dla partnerstw:

• wizyty studyjne (transport, ubezpieczenie uczestników),

• zatrudnienie zewnętrznych ekspertów i prelegentów na spotkania dot.

budowania partnerstw,

• organizacja gali, targów, konferencji przyczyniających się do rozwoju

ekonomii społecznej regionie, w tym do zawierania partnerstw.



• ZGŁOSZENIE INICJATYWY

• POTWIERDZENIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

DOKUMENTACJA DO WYKORZYSTANIA W REALIZACJI PAKIETÓW DLA 
PARTNERSTW



rakcyjność i duż

Rozwiązanie się sprawdziło i w kolejnej edycji ROWES 2.0 w latach 1. 09 .2018. -

31. 12. 2023. zrealizowanych zostanie co najmniej:

• 56 pakietów rozwojowych dla PES,

• 10 pakietów dla partnerstw. 

Koszty wdrożenia pakietów:

• Pakiety rozwojowe dla PES: 196 000 zł, 

• Pakiety dla partnerstw: 50 000 zł, 



Przykłady

Szkolenie „Kuchnia molekularna” – Stowarzyszenie 
Gastronomica (pakiet dla PS)

Wizyta studyjna – Partnerstwo na rzecz ES Tychy



Co jeszcze?

FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



Co jeszcze?

Działaj Lokalnie



Co jeszcze?

Budżety obywatelskie

Inicjatywy lokalne



Dziękuję!


