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Zarys  

Kujawsko-Pomorskiego Programu  

na Rzecz Ekonomii Społecznej 

Toruń, 20 czerwca 2012r. 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Cel główny Programu 

 Ekonomia społeczna jest istotnym instrumentem 

integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

społecznym wykluczeniem. Siła oddziaływania tego 

instrumentu obecnie jest niewielka, co przede wszystkim 

wynika z ograniczonego potencjały ekonomii społecznej, 

tak w wymiarze ilościowym, jak jakościowym. Dlatego 

celem głównym Kujawsko-Pomorskiego Programu Na 

Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 jest: 

 zwiększenie udziału ekonomii społecznej  

w aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w województwie kujawsko-pomorskim. 
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Wskaźniki realizacji celu głównego 
 Wskaźniki oddziaływania 

 Wskaźnik główny: 

 Wzrost o 100% liczby osób zatrudnionych w podmiotach 
ekonomii społecznej (PES) działających w regionie 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich otoczenia  
w województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika: 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu głównego cd. 
 Wskaźnik uzupełniający: 

 Zwiększenie o 80% udziału osób zatrudnionych w PES w stosunku 
do ogólnie zatrudnionych w regionie 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie dostępne są jedynie dane dotyczące zatrudnienia w regionie, nie 
ma pełnych danych dotyczących zatrudnienia w PES. Wartość ta za rok 
2012 zostanie określona w roku 2013 na podstawie wyników monitoringu 
potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który zostanie 
wdrożony w ramach realizacji Programu oraz na podstawie danych GUS. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Wzrost o 80% wartości bazowej za 2012 rok osiągnięty w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu oraz dane GUS. 
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Cele szczegółowe Programu 

 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w szczególności 
wyników analizy SWOT określone zostały przez Zespół 
Ekspercki cztery cele szczegółowe, poprzez realizację których 
osiągnięty zostanie cel główny Programu: 

 Cel szczegółowy 1: Poprawa efektywności działania 
podmiotów ekonomii społecznej (PES), 

 Cel szczegółowy 2: Stworzenie kompleksowego systemu 
wspierania ekonomii społecznej w województwie 
kujawsko-pomorskim 

 Cel szczegółowy 3: Sprawna współpraca podmiotów 
ekonomii społecznej z administracją publiczną i 
innymi podmiotami 

 Cel szczegółowy 4: Wzrost świadomości i wiedzy na 
temat ekonomii społecznej 
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Cel szczegółowy 1/priorytety/kierunki 

interwencji (1) 

 Cel szczegółowy 1: Poprawa efektywności działania 
podmiotów ekonomii społecznej (PES), 

 Priorytet I.1 Wzrost poziomu wiedzy i 
umiejętności kadry PES 

 Kierunki interwencji: 

 1.1.1Realizacja programu szkoleń uzupełniających i doskonalących 
wiedzę i kompetencje kadry zarządzającej PES. 

 1.1.2 Wzmocnienie przyszłych liderów i zarządzających PES poprzez: 
wizyty studyjne, praktyki, staże w PES oraz szkolenia zawodowe dla 
przyszłych pracowników PES. 

 1.1.3 Prowadzenie stałego doradztwa i coachingu dla PES w zakresie 
prowadzonej działalności ekonomicznej i społecznej. 

 1.1.4 Wsparcie kompetencyjne dla PES na etapie tworzenia i 
rozwijania działalności gospodarczej w zakresie analizy rynku, analiz 
finansowych i biznesowych. 
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Cel szczegółowy 1/priorytety/kierunki 

interwencji (2) 

 Cel szczegółowy 1: Poprawa efektywności działania 
podmiotów ekonomii społecznej (PES), 

 Priorytet1.2 Zwiększenie dostępu PES do kapitału 
fizycznego  

 Kierunki interwencji:  

 1.2.1 Rozwój oferty pożyczek i poręczeń skierowanej do PES, w tym 
także na założenie i do PES, w tym także na założenie i uruchomienie 
działalności. 

 1.2.2 Stałe doradztwo finansowe dla PES. 

 1.2.3 Realizacja programu dotacji dla organizacji pozarządowych 
przekształcających się w PES. 

 1.2.4 Uruchomienie inkubatorów dla początkujących PES. 

 1.2.5 Prowadzenie pośrednictwa w nawiązywaniu relacji PES  
z biznesem. 
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Cel szczegółowy 1/priorytety/kierunki 

interwencji (3) 

 Cel szczegółowy 1: Poprawa efektywności działania 

podmiotów ekonomii społecznej (PES), 

 Priorytet1.3 Promocja marki i jakości PES 

 Kierunki interwencji: 

 Realizacja programu szkoleń i doradztwa dla PES w zakresie 

autoewaluacji oraz stosowania norm i systemów jakości. 

 Uruchomienie mechanizmu przyznawania regionalnej marki wysokiej 

jakości produktów/usług PES i włączenie jej do promocji regionu. 

 Upowszechnianie wysokiej jakości usług i produktów PES w 

społeczeństwie. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1 (1) 

 Wskaźniki oddziaływania 

 Wskaźnik główny: 

 Wzrost o 100% liczby PES prowadzących działalność gospodarczą 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich otoczenia  
w województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika: 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1 (2) 

 Wskaźniki rezultatu 

 Wskaźnik rezultatu 1: 

 Wzrost o 50% liczby nowo rejestrowanych PES w skali roku 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich 
otoczenia w województwie, który zostanie wdrożony w ramach 
realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Wzrost o 50% wartości bazowej z 2012 roku osiągnięty w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, 
który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1 (3) 

 Wskaźnik rezultatu 2: 

 Liczba pożyczek i poręczeń, z których skorzystały PES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W roku 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika: 

 W okresie 2013-2020: 40 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 

województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji 

Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1 (4) 

 Wskaźniki produktu 

 Wskaźnik produktu 1: 

 Liczba PES objętych różnymi formami wsparcia w ramach 

Programu 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 100 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1 (5) 

 Wskaźnik produktu 2: 

 Liczba inkubatorów przedsiębiorczości społecznej 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 5 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 

województwie, który zostanie wdrożony w ramach 

realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1 (6) 

 Wskaźnik produktu 3: 

 Liczba podmiotów mających ofertę pożyczek i/lub 
poręczeń adresowanych do PES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W 2020: 4 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 
województwie, który zostanie wdrożony w ramach 
realizacji Programu. 
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Cel szczegółowy 2/priorytety/kierunki 

interwencji (1) 

 Cel szczegółowy 2: Stworzenie kompleksowego 
systemu wspierania ekonomii społecznej w 
województwie kujawsko-pomorskim 

 Priorytet 2.1 Stworzenie systemu wsparcia 
ekonomii społecznej w regionie i mechanizmów 
jego finansowania 

 Kierunki interwencji: 

 2.1.1 Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych PES oraz 
możliwości ich zaspokojenia oferowanych przez działające ośrodki 
wsparcia. 

 2.1.2 Opracowanie struktury kompleksowego systemu wsparcia, 
obejmującego różne formy wsparcia dla PES, opartego na OWES-ach 
oraz lokalnych punktach informacji, a także mechanizmów jej 
finansowania. 
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Cel szczegółowy 2/priorytety/kierunki 

interwencji (2) 

 Cel szczegółowy 2: Stworzenie kompleksowego 

systemu wspierania ekonomii społecznej w 

województwie kujawsko-pomorskim 

 Priorytet 2.2 Standaryzacja i certyfikacja 

ośrodków wsparcia 

 Kierunki interwencji: 

 2.2.1 Opracowanie standardów i mechanizmów certyfikacji ośrodków 

działających w systemie, w oparciu o planowany krajowy system 

certyfikacji i standaryzacji. 

 2.2.2 Wdrożenie i upowszechnienie standardów i mechanizmów 

certyfikacji w podmiotach tworzących system wsparcia dla PES. 
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Cel szczegółowy 2/priorytety/kierunki 

interwencji (3) 

 Cel szczegółowy 2: Stworzenie kompleksowego 

systemu wspierania ekonomii społecznej w 

województwie kujawsko-pomorskim 

 Priorytet 2.3 Wzmacnianie i rozwój systemu 

wsparcia 

 Kierunki interwencji: 

 2.3.1 Realizacja systemu wsparcia zgodnego z planowaną strukturą. 

 2.3.2 Wdrożenie mechanizmów stałej wymiany wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy ośrodkami wsparcia oraz podnoszenia kompetencji ich kadr. 

 2.3.3 Wdrożenie stałego mechanizmu monitorowania i oceny działania 

systemu wsparcia w oparciu o opracowane standardy. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 2 (1) 

 Wskaźniki oddziaływania 

 Wskaźnik główny: 

 Liczba klientów certyfikowanych OWES, w tym PES, 
którzy skorzystali ze wsparcia 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W roku 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika: 

 W okresie 2014-2020: 400 

 Źródło informacji: 

 Monitoring systemu wspierania ekonomii społecznej w 
regionie, który wdrożony zostanie w ramach Programu 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 2 (2) 

 Wskaźnik uzupełniający: 

 Oferta certyfikowanych OWES dostępna w każdym 

powiecie 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W 2020: 19 powiatów regionu 

 Źródło informacji: 

 Monitoring systemu wspierania ekonomii społecznej w 

regionie, który wdrożony zostanie w ramach Programu 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 2 (3) 

 Wskaźniki rezultatu 

 Wskaźnik rezultatu: 

 Liczba certyfikowanych OWES w regionie  

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012 roku: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W 2020 roku: 4 

 Źródło informacji: 

 Monitoring systemu wspierania ekonomii społecznej w 

regionie, który wdrożony zostanie w ramach Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 2 (4) 

 Wskaźniki produktu 

 Wskaźnik produktu 1: 

 Wdrożony system wspierania ekonomii społecznej w 

regionie 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W 2020: 1 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 2 (5) 

 Wskaźnik produktu 2: 

 Wdrożony mechanizm standaryzacji i certyfikacji OWES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W 2020: 1 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu, monitoring systemu 

wspierania ekonomii społecznej w regionie, który 

wdrożony zostanie w ramach Programu. 
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Cel szczegółowy 3/priorytety/kierunki 

interwencji (1) 

 Cel szczegółowy 3: Sprawna współpraca podmiotów 
ekonomii społecznej z administracją publiczną i 
innymi podmiotami 

 Priorytet 3.1 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej  
w rozwoju regionu i społeczności lokalnych 

 Kierunki interwencji: 

 3.1.1 Popularyzowanie ekonomii społecznej i PES wśród przedstawicieli 
samorządów lokalnych regionu. 

 3.1.2 Wsparcie doradcze dla samorządów lokalnych w zakresie 
planowania rozwoju ekonomii społecznej w aktach prawa lokalnego  
i gminnych oraz powiatowych strategiach i planach działań oraz 
wdrożenie zachęt do włączania ekonomii społecznej w lokalne strategie i 
programy. 

 3.1.3 Wsparcie tworzenia silnej reprezentacji PES dla władz regionalnych  i 
lokalnych. 

 3.1.4 Monitorowanie i konsultowanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych 
tworzonych przez władze krajowe. 
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Cel szczegółowy 3/priorytety/kierunki 

interwencji (2) 

 Cel szczegółowy 3: Sprawna współpraca podmiotów 

ekonomii społecznej z administracją publiczną i 

innymi podmiotami 

 Priorytet 3.2 Rozwój lokalnych partnerstw na 

rzecz ekonomii społecznej 

 Kierunki interwencji: 

 3.2.1 Wspieranie integracji środowiska PES na poziomie lokalnym  

i regionalnym. 

 3.2.2 Upowszechnianie idei tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz 

ekonomii społecznej. 

 3.2.3 Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla tworzących się lokalnych 

partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. 
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Cel szczegółowy 3/priorytety/kierunki 

interwencji (3) 

 Cel szczegółowy 3: Sprawna współpraca podmiotów 
ekonomii społecznej z administracją publiczną i 
innymi podmiotami 

 Priorytet 3.3 Rozwój innych form współpracy i 
wsparcia PES ze strony samorządów lokalnych i innych 
partnerów 

 Kierunki interwencji: 

 3.3.1 Upowszechnianie mechanizmów zamawiania usług i produktów PES 
przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i biznes,  
w tym w szczególności klauzul społecznych. 

 3.3.2 Wspieranie innowacyjnych form współpracy PES z administracją 
publiczną, biznesem, środowiskami naukowymi, organizacjami 
pozarządowymi.  

 3.3.3 Ujednolicenie procedur wspierania spółdzielni socjalnych przez 
powiatowe urzędy pracy. 

 3.3.4 Wdrożenie mechanizmów pomiaru społecznej wartości dodanej 
działalności ekonomicznej PES. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (1) 

 Wskaźniki oddziaływania 

 Wskaźnik główny: 

 Wzrost o 100% udziału PES stale współpracujących z samorządami 
terytorialnymi i/lub biznesem w ogólnej liczbie PES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich otoczenia 
w województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika: 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (2) 

 Wskaźnik uzupełniający: 

 Wzrost o 100% udziału PES realizujących zlecenia publiczne 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia 
wartości bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie 
określona w roku 2013 na podstawie wyników monitoringu 
potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który zostanie 
wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 
roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 
województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji 
Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (3) 

 Wskaźniki rezultatu 

 Wskaźnik 1: 

 Wzrost o 100% liczby samorządów terytorialnych stosujących klauzule 
społeczne w zamówieniach publicznych 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich otoczenia 
w województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (4) 

 Wskaźnik 2: 

 Działa silna regionalna reprezentacja PES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012 roku: 0  

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W 2020 roku: 1 struktura/organizacja, reprezentująca co 
najmniej 50% działających PES 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 
województwie, który zostanie wdrożony w ramach 
realizacji Programu, sprawozdania z działalności 
reprezentacji. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (5) 

 Wskaźnik 3: 

 Wzrost o 100% liczby lokalnych inicjatyw partnerskich realizowanych z 
udziałem PES oraz samorządów terytorialnych, biznesu i innych partnerów 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich otoczenia 
w województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (6) 

 Wskaźniki produktu 

 Wskaźnik produktu 1: 

 Liczba samorządów gminnych i powiatowych objętych 

wsparciem w ramach Programu 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013 - 2020: 120 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3 (7) 

 Wskaźnik produktu 2: 

 Liczba wspólnych inicjatyw, których realizacja została 
wsparta w ramach Programu 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 60 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu, monitoring systemu 
wspierania ekonomii społecznej w regionie, który 
wdrożony zostanie w ramach Programu. 
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Cel szczegółowy 4/priorytety/kierunki 

interwencji (1) 

 Cel szczegółowy 4: Wzrost świadomości i wiedzy na 

temat ekonomii społecznej 

 Priorytet 4.1 Wzrost wiedzy na temat ekonomii 

społecznej w regionie 

 Kierunki interwencji: 

 4.1.1 Wdrożenie mechanizmów stałego monitorowania potencjału PES 

oraz ich otoczenia w województwie. 

 4.1.2 Realizacja cyklicznych badań ewaluacyjnych dotyczących działań 

PES i ich otoczenia w województwie oraz okresowych badań 

tematycznych, dotyczących wybranych aspektów ekonomii społecznej 

w regionie. 

 4.1.3 Udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii 

społecznej w regionie i jej otoczenia. 

33 

Cel szczegółowy 4/priorytety/kierunki 

interwencji (2) 

 Cel szczegółowy 4: Wzrost świadomości i wiedzy na 

temat ekonomii społecznej 

 Priorytet 4.2 Popularyzacja ekonomii społecznej  

w społeczeństwie regionu 

 Kierunki interwencji: 

 4.2.1 Realizacja regionalnych i lokalnych kampanii promocyjno-

informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej. 

 4.2.2 Realizacja stałych wydarzeń promujących ekonomię społeczną na 

poziomie regionalnym i lokalnym. 

 4.2.3 Promowanie ekonomii społecznej za pomocą mediów 

tradycyjnych i elektronicznych oraz portali społecznościowych. 
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Cel szczegółowy 4/priorytety/kierunki 

interwencji (3) 

 Cel szczegółowy 4: Wzrost świadomości i wiedzy na 
temat ekonomii społecznej 

 Priorytet 4.3 Wprowadzenie wiedzy na temat 
ekonomii społecznej do systemu kształcenia 
formalnego i nieformalnego 

 Kierunki interwencji: 

 4.3.1 Wspieranie włączania wiedzy na temat ekonomii społecznej do zajęć 
edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
specjalistycznych (np. szkoła pracowników socjalnych), uczelniach 
wyższych oraz w programach edukacyjnych realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. 

 4.3.2 Utworzenie kierunku bądź specjalizacji oraz organizacja studiów 
podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej na uczelniach wyższych w 
regionie. 

 4.3.3 Wspieranie tworzenia programów edukacyjnych, programów 
badawczych w zakresie ekonomii społecznej. 

 4.3.4 Propagowanie tworzenia spółdzielni uczniowskich jako przygotowania 
do wejścia w ekonomię społeczną. 
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 Wskaźniki oddziaływania 

 Wskaźnik główny: 

 Wzrost o 300% odsetka mieszkańców regionu posiadających 
podstawową wiedzę o ES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia 
wartości bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie 
określona w roku 2013 na podstawie wyników badań mieszkańców, 
które zostaną przeprowadzone w ramach Programu.  

 Wartość docelowa wskaźnika: 

 Czterokrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 
roku. 

 Źródło informacji: 

 Co najmniej dwa badania mieszkańców regionu: w 2012 i w 2020 
roku. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (2) 
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 Wskaźnik uzupełniający: 

 Wzrost o 100% liczby członków organów wykonawczych 
samorządów terytorialnych posiadających podstawowa wiedzę o ES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia 
wartości bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie 
określona w roku 2013 na podstawie wyników monitoringu 
potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który zostanie 
wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 
roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 
województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji 
Programu. 

Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (3) 
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 Wskaźniki rezultatu 

 Wskaźnik 1: 

 Programy edukacyjne dotyczące ekonomii społecznej 
realizowane w systemie szkolnym i pozaszkolnym 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012 roku: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 10 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w 
województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji 
Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (4) 
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 Wskaźnik 2: 

 Liczba mieszkańców objęta działaniami informacyjno-

promocyjnymi 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012 roku: 0  

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 1 milion 

 Źródło informacji: 

 Analiza czytelnictwa, oglądalności i odwiedzania stron 

internetowych 

Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (5) 
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 Wskaźnik 3: 

 Wzrost o 100% liczby lokalnych inicjatyw partnerskich realizowanych z 
udziałem PES oraz samorządów terytorialnych, biznesu i innych partnerów 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 Obecnie nie ma pełnych danych, które umożliwiłyby określenia wartości 
bazowej wskaźnika. Wartość ta za rok 2012 zostanie określona w roku 
2013 na podstawie wyników monitoringu potencjału PES oraz ich otoczenia 
w województwie, który zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 Dwukrotność wartości bazowej z 2012 roku osiągnięta w 2020 roku. 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring potencjału PES oraz ich otoczenia w województwie, który 
zostanie wdrożony w ramach realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (6) 
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 Wskaźniki produktu 

 Wskaźnik produktu 1: 

 Wdrożony system monitorowania potencjału PES oraz 

ich otoczenia 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013 - 2020: 1 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu 

 

Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (7) 
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 Wskaźnik produktu 2: 

 Przeprowadzenie regionalnych kampanii informacyjno-

promocyjnych dotyczących ES 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 5 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu. 
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Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 4 (8) 
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 Wskaźnik produktu 3: 

 Liczba projektów w zakresie edukacji na temat ES, 

których realizacja została wsparta w ramach Programu 

 Wartość bazowa wskaźnika: 

 W 2012: 0 

 Wartość docelowa wskaźnika 

 W okresie 2013-2020: 30 

 Źródło informacji: 

 Stały monitoring realizacji Programu. 

 

Dziękuję za uwagę 
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