
 
 

NABÓR  WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU  

„ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” 

NA LATA 2022–2025. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. 

1. Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie w Programie? 

W ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej” na lata 2022-2025 wspierane będą przedsięwzięcia umożliwiające 

przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej w celu: 

• zwiększenia skali działalności PES (np. dodatkowe obszary/branże działania, większy 

zasięg terytorialny), 

• zmiany branży PES,  

• zwiększenia obrotów finansowych PES.   

 

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów 

funkcjonowania PES: 

Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach 

społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.  

Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 

społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.  

Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów 

ekonomii społecznej.  

W ramach Programu możliwe będzie m.in. sfinansowanie zakupu środków trwałych. 

2. Kto może ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego? 

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o 

których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

 

3. W jakim terminie i w jakiej formie należy składać wnioski? 

W ramach pierwszego naboru wniosków w Programie (Nabór nr 1) - Wniosek wraz z 

oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17.01.2023 r. do 16.02.2023 r. do godz. 

12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: 

https://kpoes.mrips.gov.pl/. 

Minister może ogłosić więcej niż jeden nabór wniosków w ramach Programu, do momentu 

wyczerpania puli środków przewidzianych na jego realizację. 

https://kpoes.mrips.gov.pl/


 
 

 

 

4. Ile wniosków może złożyć jeden podmiot uprawniony? 

Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek w ramach danego naboru.  

Jeden podmiot może uzyskać wsparcie w ramach Programu tylko jeden raz. 

 

5. Jak długo może trwać realizacja przedsięwzięcia? 

Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań 

wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być 

realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r. 

 

6. Czy Wnioskodawca musi wnieść wkład własny? 

Nie wymagane jest wniesienie wkładu własnego – finansowego, osobowego lub rzeczowego 

przez Wnioskodawcę. 

 

7. Czy podatek od towarów i usług VAT jest kosztem kwalifikowalnym?  

Podatek od towarów i usług VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Wnioskodawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych, z których pokryje wartość podatku VAT. 

 

8. Jaka jest minimalna i maksymalna kwota wsparcia finansowego?  

W ramach wszystkich obszarów działań zostały ustalone następujące kwoty wsparcia 

finansowego na realizację przedsięwzięć w ramach Programu:   

- minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł, 

- maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł, 

- maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku Wnioskodawcy, który 

posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu 

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.   

 

9. Na jakie wydatki można przeznaczyć wsparcie finansowe z Programu? 

Wydatki na modernizację muszą zostać podzielone na dwie kategorie: 

- Wydatki majątkowe, które stanowić będą nie mniej niż 70% środków przekazanych 

podmiotowi objętemu wsparciem, rozumiane jako wydatki inwestycyjne oraz wydatki 

na zakupy inwestycyjne. Wydatki majątkowe mogą być przeznaczone np. na zakup 

środków trwałych, które obejmują w szczególności: maszyny i urządzenia, środki 

transportu, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację istotnych zmian 

cech użytkowych środka trwałego, zakup licencji, oprogramowania oraz szkolenia 



 
 

pracowników w zakresie obsługi nabywanego urządzenia, usługi lub dostawy 

bezpośrednio związanej z modernizacją. 

- Wydatki bieżące powiązane z procesem modernizacji, które stanowić mogą nie więcej 

niż 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem i przeznaczone mogą 

być np. na: koszty administracyjne, w tym koszty materiałów, środków 

eksploatacyjnych i podobnych produktów, w części  przeznaczonej na realizowane 

przedsięwzięcie (m.in. energii, wody, ścieków, Internetu),koszty działań informacyjno-

promocyjnych wynikających z obowiązku informacyjnego, wynagrodzenia wraz z 

pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, osób zaangażowanych w działania modernizacyjne, remont, w tym nabycie  

materiałów i wyposażenia na potrzeby jego przeprowadzenia, zakup towarów i usług, 

usługi doradcze lub szkoleniowe, o ile są one niezbędne dla przeprowadzenia 

modernizacji i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi 

w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, badań 

wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub 

użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na 

warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu. 

 

10. Jakich wydatków nie można ponosić w ramach przyznanego wsparcia finansowego? 

Kosztami niekwalifikowalnymi są: 

1) koszty związane ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 218, 

1812), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), 

2) spłata zaległych zobowiązań finansowych Wnioskodawcy, 

3) podatek od towarów i usług (VAT),  

4) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej, 

5) amortyzacja, 

6) leasing, 

7) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, 

8) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

9) koszty kar i grzywien, 

10) koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie 

publicznym), 

11) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób 

zajmujących się realizacją projektu, 



 
 

12) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.), 

13) podatki i opłaty, z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, 

składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Pracownicze Plany Kapitałowe 

oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

14) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób 

podróży służbowych, 

15) koszty audytu wewnętrznego, o którym mowa w rozdziale IV ust 2 pkt 2 lit. b 

Regulaminu dot. Demarkacji i przeciwdziałaniu podwójnemu finansowaniu, 

16)  wszystkie wydatki sfinansowane ze wsparcia przyznanego w ramach programu, w 

sytuacji, w której podmiot uprawniony zobowiązał się do przeprowadzenia audytu 

wewnętrznego i nie przeprowadził takiego audytu, lub nie przedstawił jego wyników 

wraz ze sprawozdaniem lub rozliczeniem, lub z wyników tego audytu wynika, że doszło 

do podwójnego finansowania. 

 

11. Jak złożyć sprawozdanie z realizacji zadania publicznego? 

Wnioskodawca zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji 

przedsięwzięcia, na realizację którego środki finansowe zostały przyznane oraz złożyć 

sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia ujętego w zatwierdzonym wniosku i umowie 

o wsparcie działalności za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: 

https://kpoes.mrips.gov.pl/. 

Podmiot, który otrzyma wsparcie w ramach Programu może wystąpić do Ministra z wnioskiem 

o częściowe rozliczenie przedsięwzięcia ujętego w zatwierdzonym wniosku i umowie o 

wsparcie działalności.  Sprawozdanie częściowe należy złożyć w terminie 15 dni od daty 

akceptacji wniosku Wnioskodawcy o częściowe rozliczenie przedsięwzięcia przez Ministra. 

Sprawozdanie końcowe należy złożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia. 

12. Gdzie można znaleźć informacje o Programie i naborze wniosków? 

Aktualności dotyczące Programu oraz informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie 

podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa, a także: 

➢ na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej w MRiPS: 

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/. 

https://kpoes.mrips.gov.pl/
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/


 
 

➢ w serwisie internetowym KPO na portalu Funduszy Europejskich: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

➢ na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-

odpornosci. 

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci
https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci

