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Do sektora ekonomii społecznej należą przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmioty,
które sprzedają swoje usługi lub produkty, ale działają przede wszystkim po to, żeby
integrować społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

OCENA WPŁYWU WSPARCIA EFS
W RAMACH RPO WK-P 2014-2020
NA WZMOCNIENIE SEKTORA
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Plansza przedstawia głównych aktorów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej
oraz sposób rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim
w latach 2014-2020.

Wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS
„Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy,
utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” świadczy
o trwałości utworzonych miejsc pracy w PS.
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długotrwale bezrobotni
niepełnosprawni w stopniu lekkim
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OWES
Ekspert Kujawy
i WSG

32%

36%

umacnia się jest zagrożona

PS w znacznym stopniu czerpią przychody z działalności
rynkowej, co jest zjawiskiem pozytywnym. Natomiast
zróżnicowanie źródeł przychodu PS nie jest wystarczające,
żeby zapewnić ich stabilność.

Wzmocnienie potencjału PS w zakresie pozyskiwania
zamówień. Ważne jest nie tylko rozwijanie potrzebnych
do tego kompetencji, ale także wdrażanie rozwiązań
organizacyjnych, które odciążyłyby kadrę zarządzającą
od bieżących zadań.
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OWES
ECWM
i Tilia

taką ocenę uzyskały
OWES od PS

IZ RPO WK-P 2014-2020
wdraża Działanie 9.4
OWES
Poddziałanie 9.4.1

JST mogą stworzyć PES lub być ich klientem.

Tylko co dziesiąta gmina lub powiat posiada dokument
określający koncepcję rozwoju ekonomii społecznej.

Kondycja przedsiębiorstw społecznych w województwie
kujawsko-pomorskim jest silnie zróżnicowana.

najrzadziej
osoby uzależnione

JS

Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) zatrudniają
osoby zagrożone wykluczenem społecznym.
Szczególną formą PES jest Przedsiębiorstwo Społeczne (PS).
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Cały raport jest dostępny na stronie
rpo.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: Ewaluacja)

ROPS i OWES to instytucje odpowiedzialne za
wdrażanie projetów związanych w ekonomią
społeczną. ROPS jest jednostką koordynującą
dla całego województwa, natomiast OWES
zajmują się odpowiadającym im subregionem.

PS
RO

72%

Sektory działalności PS to najczęściej:

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawskopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

18%

JST postrzegało
rozwój ES jako
zdecydowanie ważny

58% przedstawicieli gmin i powiatów z województwa
kujawsko-pomorskiego uznało rozwój ekonomii
społecznej za ważny, ale tylko 18% wyraziło taką
opinię zdecydowanie.

Rozwinięcie utworzonego przez ROPS internetowego
katalogu podmiotów ekonomii społecznej, ułatwiającego
dostęp potencjalnym klientom.

Wprowadzenie dotacji na realizację usług z zakresu
reintegracji społecznej i zawodowej osób zatrudnianych w PES.
Utworzenie PS, które obsługiwałoby pozostałe w zakresie
marketingu i sprzedaży.

