
 

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ FIRMY USŁUGI SZKOLENIOWE MACIEJ PERZYŃSKI 

W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

ZA OKRES 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

 

1. NAZWA ORGANIZACJI 

 

Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński 

 

2. SIEDZIBA 

 

Siedziba nr 1 

ul. Kasztanowa 51 

64-930 Dolaszewo 

 

Siedziba nr 2 

ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15)  

64-920 Piła 

 

3. TELEFON 

 

Nr + 48 730 017 492 

 

4. NIP 

 

764 167 72 20 

 

5. REGON 

 

570282362 

 

6. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA 

 

Maciej Perzyński 

 

7. DZIAŁALNOŚĆ: 

 

20.04.2016  roku  pomiędzy   Urzędem   Marszałkowskim   Województwa   Wielkopolskiego 

w Poznaniu - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a Stowarzyszeniem ETAP 

została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.3. 

Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna- projekty konkursowe, nr umowy 

RPWP.07.03.02-30-0003/15-00, tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie 

pilskim”. Partnerem projektu była firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński- Partner, okres realizacji 



 

projektu: 01.04.2016 r.-31.03.2019 r. 

20.12.2018 roku  pomiędzy   Urzędem   Marszałkowskim   Województwa   Wielkopolskiego w 

Poznaniu - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a Stowarzyszeniem ETAP 

została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.3. 

Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna- projekty konkursowe, nr umowy 

RPWP.07.03.02-30-0007/18-00, tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Subregionie pilskim II”. Partnerem projektu nieprzerwanie od 2016 roku jest firma Usługi Szkoleniowe 

Maciej Perzyński- Partner, okres realizacji projektu: 01.04.2019 r.-31.03.2022 r. 

Najważniejsze działania projektu to: 

 

 promowanie korzyści jakie niesie za sobą ekonomia społeczna, 

 animacja partnerstw i inicjatyw lokalnych, 

 doradztwo m.in. dla osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 

społecznych w zakresie ogólnym, biznesowym oraz  specjalistycznym  (w  szczególności  w 

zakresie prawa, marketingu, księgowości, finansów, osobowe), 

 zakup usług specjalistycznym dla PES i PS, które mają pomóc podnieść potencjał ekonomiczny 

i organizacyjny danego podmiotu, 

 organizacja sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej, m.in. takich jak CIS i KIS, WTZ i 

ZAZ, 

 działalność edukacyjna- szkolenia z zakresu ekonomii  społecznej,  możliwości  tworzenia i 

prowadzenia PS, współpracy w środowiskach lokalnych itp., 

 jednym z głównych zadań OWES jest udzielanie bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego na 

tworzenie miejsc pracy PS. 

W ramach projektu w 2020 roku zrealizowano następujące działania: 

1. Kontynuowano proces informacyjny promujący ekonomię społeczną na terenie subregionu 

pilskiego. 

2. Świadczono usługi Fundraisera, który zajmował się:  

 rozpoznawaniem potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych PES lub PS, 

 doradztwem na rzecz PES lub PS w zakresie potencjalnych źródeł dofinansowania, w tym także 

pomoc w wyborze optymalnej formy dofinansowania, 

 przygotowywaniem ofert w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój 

działalności PES lub PS, 

 pomocą świadczoną dla PES lub PS w pozyskiwaniu funduszy w oparciu o wsparcie osób 

indywidualnych, firm prywatnych, organizacji pozarządowych, rządowych i samorządowych, 

 przygotowywaniem we współpracy z PES lub PS wniosków o dofinansowanie projektów 

rozwojowych i inwestycyjnych, 

 reprezentowaniem PES lub PS podczas negocjacji (osobistych i pisemnych) z grantodawcami, 

 pomocą na rzecz PES lub PS w ramach realizowanych przez nie projektów rozwojowych lub 

inwestycyjnych lub innych działań związanych z pozyskaniem zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym także przygotowywanie dokumentacji projektowej (np. wprowadzanie 

zmian do projektów) po zakończonych negocjacjach. 



 

 

3. Przeprowadzono warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia PS dla osób prawnych i osób 

fizycznych. 

4. Prowadzono doradztwo indywidualne coacha/mentora, który wzmacniał pracę grup inicjatywnych 

przed przygotowaniem biznesplanu i innych dokumentów związanych z dotacją. 

 

 


