
 

 

 

 

  

Informacja nt. działań Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w obszarze wsparcia ekonomii 
społecznej zrealizowanych w 2018 r.  

 

I. Działania prowadzone w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej: 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) pełni funkcję Lidera Projektu oraz 
realizuje działania na terenie dwóch subregionów Małopolski: Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego tj. miasta Kraków oraz powiatów: krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, 
myślenickiego, proszowickiego i wielickiego oraz subregionu Małopolska Zachodnia tj. powiatów: 
chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego. 
 
Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii 
społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej poprzez:  
 
• zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  
• zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,  
• zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) 
oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,  
• zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,  
• zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,  
• zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.  
 
Główne efekty (wybrane): 

• ponad 900 osób, które otrzymały wsparcie w zakresie rozwoju ES, 

• 41 PES utworzonych dzięki wsparciu MOWES (w tym 25 PS i 16 NGO)  

• 168 miejsc pracy utworzonych w PES  

• 148 grup inicjatywnych powstałych dzięki wsparciu OWES 

• 142 PES objętych wsparciem  

 

W 2018 roku FGAP w ramach projektu MOWES KOM zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 94 podmioty ekonomii społecznej,  

 zorganizowano i przeprowadzono 1 czterodniowy cykl szkoleniowy pn. Skuteczne zarządzanie 

PES”, w którym wzięło udział 19 przedstawicieli 8 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 8 szkoleń jednodniowych, w których wzięło udział 138 

przedstawicieli 59 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia specjalistyczne dla 4 osób z 4 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 11 doradztw grupowych, w których udział wzięły 72 osoby 

z 39 PES, 

 wsparciem doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 36 

PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 6 PES, 

 opracowano strategie marketingowe dla 8 PES. 
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W 2018 roku FGAP w ramach projektu MOWES MZ zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 43 podmioty ekonomii społecznej, 

 zorganizowano i przeprowadzono 5 szkoleń jednodniowych, w których wzięło udział 65 

przedstawicieli 15 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 1 szkolenie specjalistyczne dla 3 osób z 1 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 6 doradztw grupowych, w których udział wzięło 36 osób z 

16 PES, 

 wsparciem doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 13 

PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 1 PES, 

 opracowano strategię marketingową dla 9 PES. 

 

Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej 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. 

 

Łączne koszty realizacji wsparcia dla klientów OWES w 2018 r. wynoszą (dotyczy działań Fundacji 
GAP):  
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM: 343 536,86 zł wydatki bezpośrednie + 21 
692,50 zł wkład własny;  
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MZ: 232 915,16 zł wydatki bezpośrednie 7 

920,00 zł wkład własny. 

 

 

 

II. Pozostałe działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej: 
  

Fundacja GAP realizuje obok ww. projektu szereg innych działań z zakresu ekonomii społecznej. 

Należy wśród nich wskazać przede wszystkim: 

a) 46. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, które odbyło się 
19-21 stycznia 2018 r. w Szczyrku i dot. bloku tematycznego: Nierówności społeczne, na który 
składały się: Panel I Dlaczego nierówności społeczne są ważne i czy społeczeństwo polskie 
jest antyegalitarne?, Panel II Kulturowe skutki nierówności społecznych: wpływ nierówności 
na zachowania zbiorowe w społeczeństwach po-nowoczesnych. Wydarzenie to było 
współorganizowane m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i zgromadziło ponad 400 uczestników.  
 

b) IX Tydzień Ekonomii Społecznej, który odbył się w dniach 13-15 listopada 2018 r. i został 
zrealizowany z inicjatywy z ROPS w Krakowie. Fundacja GAP odpowiadała za:  

 

 debatę oksfordzką pn. „Ta izba twierdzi, że 500+ i inne świadczenia społeczne zabije 
ekonomię społeczną” w dniu 13 listopada 2018 r. Debata zgromadziła 38 
uczestników,  

 seminarium pn. „Jak podmioty ekonomii społecznej wpływają na wzrost jakości życia 
w mieście” w dniu 15 listopada 2018 r. W wydarzeniu udział wzięło 63 uczestników.  
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c) Kongres OEES – Open Eyes Economy Summit, który odbył się 20-21 listopada 2018 r. w 

Krakowie. Ta międzynarodowa konferencja dot. ekonomii wartości poruszała tematy dot. 
m.in. sprawiedliwego handlu, zarządzania miastem, rynku pracy, współpracy na styku biznes-
NGO, aktywności obywatelskiej. W wydarzeniu tym udział wzięło prawie 2,2 tys. osób oraz 
200 instytucji.  

 
Szczegółowe informacje na temat opisywanych przedsięwzięć znajdują się w Sprawozdaniu 
Zarządu Fundacji GAP za 2018 rok. 

 
 

 

 
 
 
 


