
    

  

 

 

2017.12.11 

Nabór wniosków do Komisji Oceny Biznesplanów 

  

Z przyjemnością informujemy, że najbliższy termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Biznesplanów to 10 

stycznia 2018 r. 

Tym samym, prosimy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dotacyjnego na utworzenie 

nowych przedsiębiorstw społecznych o składanie Wniosków we wspomnianym terminie, do godziny 13:00 

(decyduje godzina wpływu do siedziby OWES). Przypominamy, że dokumenty możecie Państwo dostarczyć 

listownie lub osobiście do siedziby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu przy ulicy Wola 

Zamkowa 12a, w godzinach 08:00-16:00. 

Szczegółowe informacje, w tym – komplet formularzy niezbędnych do ubiegania się o wsparcie – dostępne 

są na stronie internetowej wwww.ekonomia-spoleczna.com.pl 

Pobierz dokumenty 

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z kadrą doradczą Ośrodka. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i gorąco kibicujemy wszystkim inicjatywom. 

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu 

  

 

  

2017.12.07 

Audycja w Radiu PiK 

  

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej w programie Regionalny Punkt widzenia 

poświęconej ekonomii cyrkularnej i społecznej. W programie występują p.Monika Krauze ze 

Stowarzyszenia Tilia oraz p. Anna Wit z OWES Toruń. 

http://www.radiopik.pl/139,287,6-grudnia-2017 

 

  

2017.11.30 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobraniadokumenty-projektowe/dokumenty-projektowe/wniosek-o-przyznanie-srodkow-finansowych-wraz-z-zalacznikami/
http://www.radiopik.pl/139,287,6-grudnia-2017


    

  

 

 

Zaproszenie na  konferencję pt. „Klauzule 

społeczne w zamówieniach publicznych”. 

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego na konferencję pt. „Klauzule społeczne w 

zamówieniach publicznych”. 

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in. czym są klauzule społeczne i społecznie odpowiedzialne 

zamówienia publiczne, jak się je stosuje, jaki jest ich zakres i możliwości stosowania w prawie zamówień 

publicznych. Ponadto poruszone zostanie zagadnienie kontroli zamówień publicznych, a także 

przedstawione zostaną dobre praktyki stosowania klauzul społecznych z perspektywy samorządu. 

Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia br. w Toruniu w hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43. 

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy pod adresem es@rops.torun.pl do 7 grudnia br. Ilość miejsc jest 

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie 

kujawsko-pomorskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. 

  

 

2017.11.10 

Wyniki rekrutacji do wsparcia finansowego dla 

powiatu toruńskiego!!! 

  

Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla powiatu toruńskiego. 

Lista rankingowa_pow.toruński_listopad 2017 

 

Wyniki październikowego naboru Biznesplanów!!! 

Komisja Oceny Biznesplanów po raz kolejny dokonała wyboru nowych przedsięwzięć do dofinansowania 

inwestycyjnego jak i pomostowego. 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_pow.toruński_listopad-2017.pdf


    

  

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Lista rankingowa_październik2017 

Oczywiście dalej czekamy na nowe pomysły oraz zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem!!! 

  

 

05.10.2017 

Zamykamy bieżący nabór biznesplanów 

Z olbrzymią przyjemnością informujemy, iż w następny piątek tj. 13 października 2017 r. rozpoczynamy 

kolejną komisję oceny biznesplanów. 

Tym samym, prosimy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dotacyjnego na utworzenie 

nowych przedsiębiorstw społecznych o składanie wniosków we wspomnianym terminie, do godziny 13:00 

(decyduje godzina wpływu do siedziby OWES). Przypominamy, że dokumenty możecie Państwo dostarczyć 

listownie lub osobiście do siedziby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu przy ulicy Wola 

Zamkowa 12a, w godzinach 08:00-16:00. 

Szczegółowe informacje, w tym - komplet formularzy niezbędnych do ubiegania się o wsparcie - dostępne 

są na stronie internetowej wwww.ekonomia-spoleczna.com.pl 

Pobierz dokumenty 

(ścieżka dostępu Do pobrania > Dokumenty projektowe > Wniosek o przyznanie środków finansowych 

wraz z załącznikami). 

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z kadrą doradczą Ośrodka. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i gorąco kibicujemy wszystkim inicjatywom. 

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu 

  

2017.09.01 

Wyniki rekrutacji do wsparcia finansowego dla 

Miasta Torunia!!! 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_październik2017.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobraniadokumenty-projektowe/dokumenty-projektowe/wniosek-o-przyznanie-srodkow-finansowych-wraz-z-zalacznikami/


    

  

 

 

  

Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla Miasta Torunia, wszyscy 

Uczestnicy, którzy uczestniczyli w Komisjach Rekrutacyjnych zostali zakwalifikowani do udziału w ścieżce 

szkoleniowej. 

Lista rankingowa_powiat M. Toruń 

Gratulujemy!!! 

Zapraszamy na szkolenia, pierwsze już we wtorek 5 września 2017 w PUP dla Miasta 

Torunia (harmonogram). 

  

2017.08.09 

Rekrutacja grup inicjatywnych na szkolenia 

Szanowni Państwo, 

  

Z wielką przyjemnością informujemy, że do dnia 21 sierpnia 2017 r. trwać będzie rekrutacja grup 

inicjatywnych z terenu miasta Torunia, które chciałyby wziąć udział w szkoleniach warunkujących 

uzyskanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w Toruniu. 

Szkolenia odbędą się w terminie 5-19 września i obejmować będą łącznie 7 spotkań realizowanych w 

godzinach 08:00 - 15:00. W ramach zajęć uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do 

tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych. Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały 

szkoleniowe oraz smaczny catering. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami  

  

Nie zwlekaj! Aplikuj już dziś! 

 

2017.06.08 

Wyniki naboru Biznesplanów!!! 

Komisja Oceny Biznesplanów po raz kolejny dokonała wyboru nowych przedsięwzięć do dofinansowania 

inwestycyjnego jak i pomostowego. 

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi 

Lista rankingowa_biznesplany_maj2017 

Oczywiście dalej czekamy na nowe pomysły oraz zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem!!! 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_powiat-M.-Toruń.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/harmonogram-szkoleń-m.-Toruń-2017.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/owes/zespol-owes/
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_biznesplany_maj2017.pdf


    

  

 

 

 

2017.05.05 

Biznesplany - nowy nabór 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością ogłaszamy, że w  drugiej połowie maja br. odbędzie się najbliższe posiedzenie Komisji 

oceny biznesplanów ścieżki inkubacyjnej (dla nowo tworzonych przedsiębiorstw społecznych). 

Wszystkie grupy inicjatywne, planujące ubiegać się o uzyskanie dotacji w ramach bieżącego naboru, 

powinny dostarczyć biznesplan przedsięwzięcia do dnia 19.05.2016 r. (piątku) do godziny 12:00. Wnioski 

złożone po wskazanym terminie zostaną poddane ocenie dopiero podczas następnego naboru (w miesiącach 

wakacyjnych). 

Jest nam niezwykle miło zaznaczyć, że w ramach bieżącego konkursu dofinansowanie otrzymają dwa 

najlepsze pomysły (przy uwzględnieniu zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych, 

dotyczących zasad formalnej i merytorycznej oceny dokumentów). 

Wymagane dokumenty prosimy składać listownie lub osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 

08:00-16:00) 

w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa 12a. 

Z niecierpliwością czekamy na wszystkie pomysły. 
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu 

 

2017.04.19 

Wyniki naboru Biznesplanów!!! 

Komisja Oceny Biznesplanów po raz kolejny dokonała wyboru nowych przedsięwzięć do dofinansowania 

inwestycyjnego jak i pomostowego. 

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi 

Lista rankingowa_19.04.2017 r.. 

Oczywiście dalej czekamy na nowe pomysły oraz zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem!!! 

 

2017.03.31 

Szanowni Państwo, 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_19.04.2017-r..pdf


    

  

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że w połowie kwietnia 2017 r. odbędzie się najbliższe posiedzenie 

Komisji oceny biznesplanów ścieżki inkubacyjnej (dla nowo tworzonych przedsiębiorstw społecznych). 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach bieżącego naboru prosimy o dostarczenie 

biznesplanów w terminie do 07.04.2016 r. do godziny 12:00.  

W ramach prac komisji ocenie zostaną poddane wnioski o przyznanie środków finansowych złożone przed 

upływem tego terminu. Dofinansowanie otrzymać mogą dwa najlepsze pomysły (przy uwzględnieniu 

zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych, dotyczących zasad formalnej i merytorycznej 

oceny dokumentów). Przypominamy, że dokumenty możecie Państwo dostarczyć listownie lub osobiście do 

siedziby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa 12a, w 

godzinach 08:00-16:00. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i trzymamy kciuki za wszystkie pomysły. Zespół Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Toruniu 

 

2017.03.28 

Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka 
 - nowe logo i strona internetowa  

 

Zapraszamy do korzystania!!! 

 

 

2017.03.10 

Wyniki rekrutacji do wsparcia finansowego dla 
powiatu lipnowskiego !!! 

Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla powiatu lipnowskiego. 

Lista rankingowa_powiat lipnowski 

 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_powiat-lipnowski.pdf
http://lubiczanka.pl/


    

  

 

 

2017.03.06 

WELCONOMY FORUM IN TORUŃ 

ZAPROSZENIE NA PANEL TEMATYCZNY 

pn. „Jak przyciągnąć dwa światy?” Korzyści z 

partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii 

społecznej. 

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje w dniu 14 marca 2017 roku w Hotelu 

Copernicus w Toruniu podczas XXIV edycja WELCONOMY FORUM IN TORUŃ panel tematyczny pn. 

„Jak przyciągnąć dwa światy?” Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej. 

W dniach 13-14 marca 2017 roku w Hotelu Copernicus w Toruniu odbędzie się  XXIV edycja Forum 

Gospodarczego WELCONOMY FORUM IN TORUN, którego tematem przewodnim jest "Unia 

Europejska – co dalej?". Forum Gospodarcze w Toruniu jest jednym z największych kongresów 

gospodarczych w Polsce i stanowi ważne miejsce dialogu o kształcie polskiej gospodarki w 

zglobalizowanym świecie. Podczas konferencji i paneli poruszane są aktualne problemy Polski i Europy. Co 

roku w Forum uczestniczy ponad 2000 osób, a wśród nich najważniejsze postaci ze świata polityki, biznesu, 

nauki, z kraju i zagranicy. Podczas dwóch dni obrad odbędą się liczne panele tematyczne oraz spotkania 

biznesowe. Jest to również okazja do spotkań praktyków jak i teoretyków różnych dziedzin, a wspólne 

rozmowy są źródłem inspiracji. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu po raz kolejny uczestniczy w tym prestiżowym 

międzynarodowym wydarzeniu i tegoroczny panel tematyczny organizuje pn. „Jak przyciągnąć dwa 

światy?” Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej. 

Realizacja panelu stanowi impuls do dyskusji przedstawicieli biznesu, podmiotów ekonomii społecznej z 

województwa kujawsko-pomorskiego o możliwościach i szansach rozwoju współpracy międzysektorowej w 

naszym regionie. 

Moderatorem panelu będzie: 

dr Marta Karwacka ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykładowca Akademia Leona 

Koźmińskiego w Warszawie i WSB w Toruniu, ekspert ds. CSR rekomendowanym przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości, konsultant GoodBrand/ Better 

  

Panelistami będą eksperci z dziedziny biznesu i ekonomii społecznej: 



    

  

 

 

dr Krzysztof Matela wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Bydgoskiej 

Przemysław Oczyp Dyrektor Zarządzający w Firmie Go Responsible z Warszawy 

Marta Olszewska Dyrektor Biura Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu 

Wacław Szramowski Prezes Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa”, Prezes Fundacji "Ochrona Zdrowia i 

Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie 

  

Termin spotkania: 14 marca 2017 r., godz. 13.30 - 15.00 

Miejsce spotkania: Hotel Copernicus w Toruniu, Bulwar Filadelfijski 11, sala: LUNA A,  

  

Zgłoszenie udziału w panelu ROPS do dnia 09 marca 2017r. na adres e-mail: d.angowska@rops.torun.pl . 

Dodatkowych informacji udziela Dagmara Angowska pod nr tel. 571-293-182. 

  

Bliższe informacje o WELCONOMY FORUM IN TORUŃ: www.forumgospodarcze.pl 

 

2017.03.03 

Wyniki rekrutacji do wsparcia finansowego dla 
powiatu aleksandrowskiego !!! 

Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla powiatu aleksandrowskiego. 

Lista rankingowa_powiat aleksandrowski 

 

2017.03.01 

Harmonogramy szkoleń w Aleksandrowie 

Kujawskim i Lipnie już dostępne! 

Osoby zainteresowane odbyciem szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw 

społecznych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami. 

http://www.forumgospodarcze.pl/
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_powiat-aleksandrowski.pdf


    

  

 

 

Już niebawem - 6 marca 2017 roku zaczniemy szkolenia w Aleksandrowie Kujawskim. 

harmonogram szkoleń p.aleksandrowski 2017 

Chętnych zgłębiania tajników tworzenia spółdzielni, opracowywania biznesplanów i strategii 

marketingowych zapraszamy 13 marca 2017 roku do Lipna. 

harmonogram szkoleń p. lipnowski 2017 

 

2017.02.10 

Dyżury Edukatora w każdym powiecie! 

  

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Powiatowych Punktów Doradczych, czyli regularnych dyżurów 

Edukatora OWES Toruń, odbywających się w każdym z powiatów naszego subregionu. Do korzystania ze 

spotkań zapraszamy przede wszystkim osoby bezrobotne i należące do kategorii wykluczenia społecznego, 

które poszukują informacji nt. dostępnych możliwości założenia i pracy w spółdzielniach socjalnych, jak 

również wszystkich zainteresowanych ideą ekonomii społecznej. 

Poniżej harmonogram dyżurów: 

Aleksandrów Kujawski, Powiatowy Urząd Pracy, Przemysłowa 1: 15.02, godz. 8:00-10:00 i 12:00-15:00 i 

23.02, godz.9:00-15:00 

Chełmno, Powiatowy Urząd Pracy, Świętojańska 1: 13.02 i 27.02, godz. 10:00-15:00 

Chełmża, Świetlica Urzędu Miasta, Tumska 12: 24.02, godz. 10:00-15:00 

Lipno, Powiatowy Urząd Pracy, Okrzei 7: 22.02, godz. 9:00-15:00 

Toruń, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Mazowiecka 49a: 16.02, godz. 8:30-14:30 

 

2017.02.10 

Wyniki rekrutacji do wsparcia finansowego dla 

powiatu toruńskiego !!! 

Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla powiatu toruńskiego. 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/harmonogram-szkoleń-p.aleksandrowski-2017-1.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/harmonogram-szkoleń-p.-lipnowski-2017.pdf


    

  

 

 

Lista rankingowa rekrutacji_powiat toruński 

Szkolenie dla zakwalifikowanych Uczestników odbędą się zgodnie z harmonogramem. 

 

2017.02.01 

Wyniki naboru Biznesplanów!!! 

  

Komisja Oceny Biznesplanów dokonała wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, zarówno tworzenia 

nowych przedsiębiorstw społecznych jak i tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych. 

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi. 

Lista rankingowa_nowe przedsiębiorstwa 

Lista rankingowa_istniejące przedsiębiorstwa społeczne 

A tym czasem czekamy na nowe pomysły!!! 

 

2017.01.20 

Poniżej harmonogram szkoleń na luty w powiecie toruńskim. 

harmonogram szkoleń p. toruński 2017 

 

2017.01.19 

Szanowni Państwo, 

Kapituła Redakcji „Gazety Pomorskiej” nominowała do tytułu „Osobowość Roku 2016” w kategorii 

„Biznes” Panią Jolantę Lewandowską – Prezes prężnie działającej Spółdzielni Socjalnej „Spiżarnia 

Kujawska” w Stawkach w gm. Aleksandrów Kujawski. 

Spiżarnia Kujawska to niewielka jadłodajnia, która powstała kilka lat temu z pasji do gotowania i potrzeby 

zatrudnienia. Można tu zjeść na miejscu, wziąć posiłek na wynos, zamówić catering, a nawet zlecić 

przygotowanie przyjęcia. Pani Jolanta dba o zachowanie kulinarnego dziedzictwa kulturowego regionu 

Białych Kujaw.  Sama zbiera stare regionalne przepisy na potrawy, które można spróbować m.in. na 

piknikach czy imprezach dożynkowych, a raz w tygodniu przygotowywany w Spiżarni jest tradycyjny 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa-rekrutacji_powiat-toruński.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/harmonogram-szkole%C5%84-p_toru%C5%84ski_2017.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_nowe-przedsiębiorstwa.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa_istniejące-przedsiębiorstwa-społeczne.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/harmonogram-szkoleń-p.-toruński-2017.pdf


    

  

 

 

kujawski posiłek, dostępny dla wszystkich. Ale Spiżarnia to nie tylko działalność gastronomiczna, to także 

ośrodek wypoczynkowy ze sprzętem wodnym nad jeziorem w Ostrowąsie. Ośrodek  przekazany w 

dzierżawę przez Gminę Aleksandrów Kujawski już zmienił swoje oblicze i wzbogacił się o dodatkową 

infrastrukturę oraz sprzęt wodny.  Członkinie spółdzielni nie powiedziały ostatniego słowa i zapowiadają 

kolejne inwestycje. 

Gorąco zachęcamy Państwa do głosowania w plebiscycie na Panią Jolantę Lewandowską. Sukces 

gospodarczy Spółdzielni Socjalnej „Spiżarnia Kujawska” pokazuje, że biznes ma ludzkie oblicze oraz 

skupia ludzi z pasją i zaangażowaniem społecznym.  

Wspólnie dajmy szansę ekonomii społecznej zaistnieć w szerszej świadomości mieszkańców regionu a 

spółdzielni socjalnej w przestrzeni biznesowej.  

Głosujmy na Panią Jolę!!! Oddajmy nasze głosy !!! Plebiscyt  trwa do 3 lutego! 

Aby oddać głos prosimy wysłać SMS na nr 72355 o treści ORB.27 (koszt SMS to 2,46 zł). 

Pokażmy, że ekonomia społeczna istnieje i rozwija się w naszym regionie! 

Aktualne wyniki głosowania: http://www.pomorska.pl 

  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Toruniu 

 

2017.10.01 

Ekonomia Społeczna szansą dla wszystkich 

O swoich planach na przyszłość i możliwościach stworzenia w Toruniu unikatowego przedsiębiorstwa 

społecznego opowiadają bohaterowie audycji Adriany Andrzejewskiej z cyklu "Bliżej życia" w materiale 

Michała Zaręby. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji RADIA PIK! 

[audio mp3="http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-

content/uploads/2016/06/RADO_PIK_Nie_zysk_jest_najważniejszy_10_01_2017.mp3"][/audio] 

  

 

2017.01.05 

TISE uruchomi nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych 

http://www.pomorska.pl/plebiscyty/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-2016-powiat-aleksandrowski-wyniki,11684190/


    

  

 

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

(BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla 

przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki będą pochodzić z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł, kwota wystarczy na przyznanie co najmniej 446 

pożyczek. 

Więcej 

 
 

 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2009719.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=05.01.2017

