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Wyzwanie

Obecnie największym problemem funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – działalności, 

które za cel nadrzędny obrały tworzenie wartości społecznej 

– jest ich finansowanie. 



Podstawowe źródła finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej to: 

Rynki zbytu, na których prowadzona jest 

działalność gospodarcza, dochód uzyskany ze 

sprzedaży dóbr i usług; 

Źródła nierynkowe, obejmujące publiczne 

subsydia i darowizny od osób prywatnych;

Źródła niepieniężne, np. wolontariat.



Klasyfikacja źródeł finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej: 

 Źródła finansowania projektów nie inwestycyjnych w postaci bezzwrotnych 
subsydiów

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

2. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

3. Regionalny Program Operacyjny w formie bezzwrotnych subsydiów dla przedsiębiorstw 
społecznych przyznawanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES);

 Źródła finansowania projektów inwestycyjnych w postaci bezzwrotnych 
instrumentów 

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

 Budżet administracji publicznej jako źródło finansowania podmiotów ekonomii 
społecznej 

1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2. Umowy dotyczące dotowania usług ze środków administracji publicznej.



Klasyfikacja źródeł finansowania podmiotów 

ekonomii społecznej (cd)

 Finansowanie zwrotne w sektorze prywatnym (pożyczki);

 Fundusze publiczne dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej: 

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

2. Fundusz Pracy;

3.

Inwestycje obywatelskie;

 Gwarancje banków i inne tego typu instrumenty;

 Źródła dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej takie jak:

1. 1%

2. zbiórki publiczne

3. sponsoring

4. donacje



Crowdfunding

 Crowdfunding to proces gromadzenia środków pieniężnych od darczyńców 
za pomocą strony internetowej, po to, by zrealizować projekt lub 
przedsięwzięcie biznesowe. Crowdfunding jest najczęściej organizowany w 
sieci, gdzie osoby zbierające pieniądze prowadzą publiczną kampanię i 
przyjmują datki. W ramach kampanii rozpowszechnia się informacje na 
temat istoty projektu bądź danej działalności, podaje się kwotę potrzebną 
do zgromadzenia i ostateczny termin, do którego środki musza zostać 
zebrane. Ludzie mogą przekazywać pieniądze przez stronę internetową i 
często otrzymują pewien rodzaj potwierdzenia bądź wynagrodzenie w 
zamian za donację.



Zobacz!

https://www.youtube.com/watch?v=k
1bHdEfHWNU

https://www.youtube.com/watch?v=k1bHdEfHWNU


Inspiracje!
https://www.youtube.com/watch?v=S
AILh7xZ7QE

https://www.youtube.com/watch?v=SAILh7xZ7QE


Inspiracje lokalne!

https://www.youtube.com/watch?v=_
a4R0cugNEQ

https://www.youtube.com/watch?v=_a4R0cugNEQ


Inspiracje!

https://www.youtube.com/watch?v=
CRtS8SoiW0s

https://www.youtube.com/watch?v=CRtS8SoiW0s


Inspiracje!

https://www.youtube.com/watch?v=y
RiMW0Jxrd0

https://www.youtube.com/watch?v=yRiMW0Jxrd0
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