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„TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie 

potencjału i podmiotów ekonomii społecznej (PES) działających na 

rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie 

zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału 

tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych. 

TORO – projekt innowacyjny 
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KILKA SŁÓW O PROJEKCIE 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej 

Poddziałanie: 7.2.2. Projekty innowacyjne  

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 – 30 kwietnia 2013 

Kwota dofinansowania: 1 658 380,00 PLN 
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Beneficjent: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA (Lider projektu) 

Partnerzy: 

  WYG International Sp. z o.o. 

  Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego 

  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 

  Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich 

  Bank Ochrony Środowiska S.A. 

  Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej  

 

     

     

     

     

     

    



„TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

I. Instrument Finansowy (IF) 

II. System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (SMRP) 

III. Wieloletni Program Współpracy z instytucjami ekonomii 

społecznej (WPW)  

IV. Mechanizm Wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (MW) 

Produkty projektu TORO 



 

Zadanie 6 i 7. Opracowanie, wdrożenie i przetestowanie produktów: 

 Wdrożenie i przetestowanie I produktu (III – IV kwartał 2012) 

 Wdrożenie i przetestowanie II produktu (III i IV kwartał 2012), 

 Wdrożenie i przetestowanie III produktu (III kwartał 2012), 

 Wdrożenie i przetestowanie IV produktu (IV kwartał 2011, I, II, III 
kwartał 2012)  

 

Etapy realizacji projektu 



Wskaźniki, rezultaty  

zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie : 

 Przeprowadzone warsztaty z zakresu kompetencji zawodowych kadry 
IES oraz szkolenia dla IES z zakresu luk kompetencyjnych (101 osób), 

 Przeprowadzone szkolenia dla kadry JST z zakresu luk 

kompetencyjnych, współpracy z IES, oraz obsługi SMRP (78 osób) 

 2 wizyty studyjne w Niemczech, 

 7 raportów z badań i analiz w tym raport dobrych praktyk 
zagranicznych, 

 1 ekspertyza zagraniczna, 

 Strategia Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego 

 Liczba godzin szkoleń dla kadry IES i JST (56 h) 

 Liczba warsztatów z zakresu kompetencji zawodowych (8 warsztatów) 
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Produkt I. Instrument Finansowy    

 Instrument Finansowy przyczynia się do rozwiązania problemu 

utrudnionego dostępu do środków finansowych, w związku z 

realizacją działalności statutowej przez PES. 

 

 Produkt ten wychodzi również naprzeciw potrzebom PES związanym 

z koniecznością dywersyfikacji portfela źródeł finansowania tych 

podmiotów.  

 

 Mechanizm poręczenia może wzmacniać możliwości w zakresie 

korzystania z pożyczek/kredytów przez PES 
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Produkt I. Instrument Finansowy    

Na Instrument Finansowy składa się szerokie spectrum sprofilowanych 

do potrzeb PES: 

 pożyczek i kredytów obrotowych, 

 pożyczek i kredytów pomostowych 

 kredyt i pożyczka inwestycyjna. 

 

Oferta pożyczkowo-kredytowa została opracowana przez Partnerów w 

projekcie TORO - Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw 

Obywatelskich oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. 
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Produkt I. Instrument Finansowy    

Testowanie 

 Odbyło się w III i IV kwartale 2012 roku 

Pożyczki i kredyty 

 PAFPIO udzielił 9 pożyczek  operacyjnych i 1 pożyczkę inwestycyjną 

na łączną kwotę 625 tys. złotych (wśród pożyczkobiorców było 5 

fundacji i 3 stowarzyszenia, o różnym stażu działania, sytuacji 

kadrowej i finansowej, a wysokość pożyczek wynosiła od 30 tys. do 

150 tys. złotych) 

 BOŚ Bank przygotował najkorzystniejszą i najbardziej konkurencyjną 

ofertę pożyczkowo-kredytową dla PES dostępną na rynku 

finansowym (oprocentowanie od 6,12%)  
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Produkt I. Instrument Finansowy    
• Poręczenia 

• Z powodu niezależnych od Lidera czynników zewnętrznych (kryzys 
ekonomiczny), których nie można było przewidzieć w fazie prac 
koncepcyjnych nad projektem TORO, Urząd m. st. Warszawy nie mógł 
w fazie testowania wykorzystać mechanizmu poręczenia – każda 
poręczona pożyczka/kredyt obciąża budżet jednostki powiększając jej 
deficyt budżetowy i powodując zbliżenie się do wskaźnika 60% 
ustawowego limitu zadłużenia. Obecnie wskaźnik ten zbliża się do 55%. 

• Z uwagi na sytuację finansową miasta w latach 2012-2013 nie jest  
możliwe poręczanie jakichkolwiek pożyczek i kredytów.  

• Mechanizm poręczenia został skonsultowany z Biurem Polityki Długu i 
Zarządzania Płynnością, a jego wprowadzenie w do WPF w ramach 
Instrumentu Finansowego będzie rozważane w 2014 roku, od którego 
limit zadłużenia będzie ustalany indywidualnie dla każdego samorządu. 
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Produkt II. System Monitoringu Realizowanych 

Przedsięwzięć  

System informatyczny, dotyczący realizacji zadań publicznych 

ze zintegrowaną bazą danych o Podmiotach Ekonomii 

Społecznej i ich udziale w konkursach i przetargach z różnych 

źródeł publicznych. 

Do kogo skierowany jest ten Produkt? 

Bezpośrednio do: 

  pracowników biur Urzędu m.st. Warszawy,  

  wydziałów dla dzielnic m.st. Warszawy 

Pośrednio do: 

  pośrednio do organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii 

społecznej  

  instytucji finansowych oferujących Produkty Finansowe (Produkt I). 
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Produkt II. System Monitoringu Realizowanych 

Przedsięwzięć  

 Narzędzie zostało oddane do użytku i jest wykorzystywane 

 W ramach SMRP działają następujące funkcjonalności/aplikacje: 

  Możliwe jest przeglądanie konkursów.  

  Widać oferty złożone na zadania konkursowe.  

  Można wydrukować kartę oferty.  

  Można wydrukować protokół komisji.  

  Dostępny jest export danych do IKD i Excela.  

  Działają webservice z Generatorem Wniosków  

  Udostępnione jest raportowanie  

  Dostępny jest moduł do obliczania kosztów pracowniczych 
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Produkt II. System Monitoringu Realizowanych 

Przedsięwzięć  
Testowanie 

  Odbyło się w IV kwartale 2012 r.  

  Polegało na: 

  Korzystaniu przez pracowników z narzędzia i możliwości 

zgłaszania uwag do funkcjonowania systemu 

 

  Przeszkoleniu przedstawicieli 5 biur Urzędu m.st. Warszawy i 

pracowników 10 dzielnic m.st. Warszawy, którzy pracują w 

wydziałach zajmujących się współpracą finansową i 

pozafinansową z organizacjami pozarządowymi i szeroko 

rozumianymi podmiotami ekonomii społecznej. Celem szkoleń 

było przetestowanie SMRP, a także zgłoszenie uwag do 

funkcjonowania narzędzia. 
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Produkt II. System Monitoringu Realizowanych 

Przedsięwzięć  
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Produkt II. System Monitoringu Realizowanych 

Przedsięwzięć  
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dokument wprowadzający 

wieloletnie plany finansowe        

i wspólne procedury 

wypracowywania 

podstawowych kierunków 

działania  

Produkt III. Wieloletni program współpracy      

z podmiotami ekonomii społecznej  
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Produkt III. Wieloletni program współpracy      

z podmiotami ekonomii społecznej  

Opracowanie projektu dokumentu przez eksperta (marzec-czerwiec 2012 r.) 

Testowanie-konsultacje: 

 I konsultacje z podmiotami ekonomii społecznej  (czerwiec 2012 r.) 

 konsultacje z ekspertami – powołanie międzysektorowego eksperckiego 

Zespołu ds. rozwoju ekonomii społecznej w m.st. Warszawie (październik – 

grudzień  2012 r.)  

 powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej 

(październik 2012 r.)  

 II konsultacje z podmiotami ekonomii społecznej  (9 października 2012 r.)   
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Produkt III. Wieloletni program współpracy      

z instytucjami ekonomii społecznej  
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Testowanie - szkolenia:  

 dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek 

podległych  (wrzesień 2012 roku) 

 dla pracowników, współpracowników, wolontariuszy         

 i członków organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (czerwiec – wrzesień 2012 rok)  

  

Produkt III. Wieloletni program współpracy      

z instytucjami ekonomii społecznej  
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Ewaluacja i opracowanie produktu finalnego: 

 Na podstawie wniosków z testowania przygotowano wersję 

finalną: 

Wieloletni program współpracy m.st. Warszawy z podmiotami 
ekonomii społecznej na lata 2013-2015 

 Przyjęty do realizacji 24 grudnia 2012 roku przez 

Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi  

Produkt III. Wieloletni program współpracy      

z instytucjami ekonomii społecznej  
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wsparcie w prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego, 

tak aby działania podmiotów łączyły 

w sobie stabilność finansowania 

zarówno w wymiarze 

gospodarczym, jak i działalności 

pożytku publicznego 

DOTACJA 
UŻYCZENIE 

LOKALU 

na realizację zadania publicznego 
zgodnego ze statutem podmiotu 

Produkt IV. Mechanizm Wsparcia  
podmiotów ekonomii społecznej  

dzięki zapewnieniu źródła finansowania 

działalności statutowej, podmiot może 

przeznaczyć środki własne na rozpoczęcie 

działalności spełniającej warunki  

ekonomii społecznej 
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Testowanie : 

 otwarty konkurs ofert: 16.11-7.12 2011 r. 

Fundacja MaMa, Projekt KES – Kobieca Ekonomia Społeczna  (styczeń – 

grudzień 2012 roku) 

  porady, warsztaty i spotkania nt. ekonomii społecznej (działalność 

statutowa pożytku publicznego) 

  Cafe MaMa - klubokawiarnia kulturalna rodziców, w której będą 

sprzedawane m.in wyroby spółdzielni socjalnych (działalność 

spełniająca warunki ekonomii społecznej) 

 

Ewaluacja i opracowanie produktu finalnego: 

 Na podstawie wniosków z testowania przygotowano  

       wersję finalną produktu 

 

Produkt IV. Mechanizm Wsparcia  
podmiotów ekonomii społecznej  



„TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Produkt IV. Mechanizm Wsparcia  
podmiotów ekonomii społecznej  

Przystosowanie i wyposażenie lokalu do prowadzania 
działalności pożytku publicznego 
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Produkt IV. Mechanizm Wsparcia  
instytucji ekonomii społecznej  
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Partnerstwo w projekcie: 

 Wspólne stworzenie raportów 

 Wspólne opracowywanie produktów 

 Rozpowszechnianie informacji o poszczególnych 
działaniach (strony internetowe  
– m.in. www.ngo.um.warszawa.pl, mailing) 

 Współpraca przy organizacji spotkań konsultacyjnych i 
szkoleń   

 Wizyty studyjne  

 Wymiana informacji i doświadczeń 

 

STOWARZYSZENIE  
NIEMIECKO – POLSKIEJ 

•WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ 



Dziękuję za uwagę 


