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Jeżeli:
 - poszukujesz wsparcia dla prowadzonych przez 

Ciebie działań społecznych 
 - chcesz założyć stowarzyszenie, fundację, spółdziel-

nię lub inny podmiot ekonomii społecznej
 - szukasz pomysłu na rozwój Twojej organizacji
 - potrzebujesz wsparcia, doradztwa, szkoleń czy 

środków finansowych na rozwój  
działalności

 - chcesz zwiększyć udział działalności  
gospodarczej w Twojej organizacji 

Co robimy?
• wspieramy działania mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej,
• pomagamy osobom i grupom nieformalnym w przygotowaniu się do prowadzenia podmiotu 

ekonomii społecznej tj. w tworzeniu m.in.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw 
społecznych i spółek non-profit,

• wspieramy finansowo i merytorycznie tworzenie nowych miejsc pracy w organizacjach, 
• przyznajemy dotacje na założenie podmiotu oraz na tworzenie nowych miejsc pracy,
• wspieramy samorządy w działaniach społecznych oraz współpracę samorządu  

i organizacji pozarządowych/przedsiębiorstw społecznych,
• pomagamy doskonalić i sprofesjonalizować działania, poprawić konkurencyjność, opracować 

strategię rozwoju, udoskonalić zarządzanie, rozwinąć ofertę, stworzyć miejsca pracy w organ-
izacji i/lub w przedsiębiorstwie społecznym, 

• zapewniamy wsparcie biznesowe dla istniejących podmiotów m.in. szkolenia  
specjalistyczne, zawodowe, doradztwo prawne, księgowe, marketingowe oraz tworzenie 
i wdrażanie strategii rozwoju,

• przyznajemy granty dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej  
na poszerzenie usług i rozwój działalności.
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ta oferta jest dla Ciebie!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
[w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020]
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SUBREGION KRAKOWSKI
Obejmuje powiaty:
• miasto Kraków
• bocheński
• krakowski
• miechowski
• myślenicki
• proszowicki
• wielicki 

SUBREGION KRAKOWSKI
FRDL MISTIA - Kraków 
ul. Szlak 73 a  
tel. +48 12 633 51 54
www.mistia.org.pl
Pn.-pt.: 7:30-15:30

SUBREGION ZACHODNI
ARMZ S.A. - Chrzanów 
ul. Grunwaldzka 5 
tel. +48 32 623 06 35
www.armz.pl
Pn.-pt.: 9:00-13:00

SUBREGION ZACHODNI
Spółdzielnia Socjalna Opoka 
- Olkusz
ul. Floriańska 2 
tel. +48 32 307 02 67 
www.opokas.pl  
Pn.-pt.: 9:00-13:00

SUBREGION ZACHODNI
Obejmuje powiaty:
• chrzanowski
• olkuski
• oświęcimski
• wadowicki

Twój pierwszy kontakt to Punkty Coworkingu Społecznego:

Fundacja Gospodarki  
i Administracji  
Publicznej (Fundacja GAP)

ul. Rakowicka 10b/10 
31-511 Kraków 
tel.: +48 12 423 76 05
www.fundacja.e-gap.pl 

Agencja Rozwoju 
Małopolski  
Zachodniej S.A. (ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5 
32-500 Chrzanów
tel.: +48 32 645 19 68
www.armz.pl 

Fundacja Biuro Inicjatyw 
Społecznych (BIS)
ul. Krasickiego 18, I p. 
30-503 Kraków
tel.: +48 12 412 15 24
www.bis-krakow.pl 

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut 
Samorządu  
Terytorialnego 
i Demokracji (MISTiA)
ul. Szlak 73a 
31-153 Kraków
tel.: +48 12 633 51 54
www.mistia.org.pl 

Spółdzielnia Socjalna  
OPOKA (OPOKA)
ul. Hutnicza 26 
32-310 Chechło
tel.: +48 32 307 02 67
www.opokas.pl 

Związek Lustracyjny  
Spółdzielni Pracy (ZLSP)
Biuro projektu:
Agencja Rozwoju  
i Promocji Przedsiębiorczości  
i Spółdzielczości
ul. Malborska 65  
30-646 Kraków 
tel.: +48 12 655 10 17
www.spoldzielnie.org.pl 

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionów:

lub na stronie internetowej: www.es.malopolska.pl


