
 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 

Nazwa Beneficjenta  Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Nr projektu  POWR.02.09.00-00-0097/19 

Tytuł projektu 
Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii 

społecznej 

 

Lp. 

Rodzaj wsparcia 

(w przypadku szkoleń – 

dokładna nazwa szkolenia) 

Data udzielania 

wsparcia 

Godziny 

udzielania 

wsparcia 

Dokładny adres realizacji 

wsparcia 

Nazwa wykonawcy (np. 

w przypadku szkoleń, 

konferencji…) oraz 

nazwa pracodawcy (w 

przypadku staży 

zawodowych).  

Czy zamieszczono 

harmonogram udzielania 

wsparcia na stronie 

internetowej projektu lub 

innej stronie www 

Beneficjenta (TAK/NIE). 

Jeżeli Tak, należy podać 

adres strony www. 

Czy przekazano 

harmonogram 

udzielania 

wsparcia z 

wykorzystaniem 

systemu SL2014 

(TAK/NIE)? 

Należy podać datę 

przesłania 

harmonogramu do 

IP poprzez SL 

1 

Wsparcie konsultacyjne i 

doradcze kierowane do PS w 

procesie dołączania do 

klastrów zrzeszających 

przedsiębiorców 

01.2021-

10.2022 

08:00-16:00 

oraz godziny 

ustalane 

indywidualnie 

Wsparcie realizowane w formie 

zdalnej, kontaktu 

bezpośredniego lub 

telefonicznej w zależności od 

bieżących potrzeb i możliwości 

wynikających z aktualnej 

sytuacji epidemicznej 

Podlaska Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

TAK 

https://podlaskafederacja.pl/o-

projekcie/wspoldzialanie-w-

ramach-szerszych-

branzowych-sieci-i-

powiazan-kooperacyjnych-i-

klastrowych-podmiotow-

ekonomii-spolecznej/ 

TAK, 27.07.2021 

 

2 

Wsparcie prawne kierowane do 

PS w procesie dołączania do 

klastrów zrzeszających 

przedsiębiorców 

01.2021-

08.2022 

godziny ustalane 

indywidualnie 

Warszawska 44/1, 15-077 

Białystok, ponadto wsparcie 

realizowane w formie zdalnej, 

telefonicznej w zależności od 

bieżących potrzeb i możliwości 

wynikających z aktualnej 

sytuacji epidemicznej 

Podlaska Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

TAK 

https://podlaskafederacja.pl/o-

projekcie/wspoldzialanie-w-

ramach-szerszych-

branzowych-sieci-i-

powiazan-kooperacyjnych-i-

klastrowych-podmiotow-

ekonomii-spolecznej/ 

TAK, 27.07.2021 

 

 



 
 

3 

Szkolenie ogólne kierowane do 

PES „Tworzenie i 

funkcjonowanie sieci oraz 

klastrów podmiotów ekonomii 

społecznej” 

30.04.21, 

19.05.21 

27.05.21 

02.06.21 

17.06.21 

24.06.21 

25.06.21 

28.06.21 

15-16.10.21 

27.11.21 

04.12.21 

 

 

10:00-14:00, 

09:00-15:00 

09:00-17:00 

Szkolenie realizowane w formie 

zdalnej i stacjonarnej: 

- Piątnica Poduchowna, 

Stawiskowska 51 (15-16.10.21) 

- Ruciane-   Nida, ul. Dworcowa 

6F (27.11.21, 04.12.21) 

 

Podlaska Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

TAK 

https://podlaskafederacja.pl/o-

projekcie/wspoldzialanie-w-

ramach-szerszych-

branzowych-sieci-i-

powiazan-kooperacyjnych-i-

klastrowych-podmiotow-

ekonomii-spolecznej/ 

TAK, 27.07.2021 

4 

Wsparcie doradcze kierowane 

do spółdzielni socjalnych 

(członków konsorcjum 

spółdzielczego) 

01.2021-

03.2022 

 

06-08.2022 

 

08:00-16:00 

oraz godziny 

ustalane 

indywidualnie 

Warszawska 44/1, 15-077 

Białystok, ponadto wsparcie 

realizowane w formie zdalnej, 

telefonicznej w zależności od 

bieżących potrzeb i możliwości 

wynikających z aktualnej 

sytuacji epidemicznej 

Podlaska Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

TAK 

https://podlaskafederacja.pl/o-

projekcie/wspoldzialanie-w-

ramach-szerszych-

branzowych-sieci-i-

powiazan-kooperacyjnych-i-

klastrowych-podmiotow-

ekonomii-spolecznej/ 

TAK, 27.07.2021 

5 

Wsparcie doradcze, 

specjalistyczne i mentoring 

kierowane do PES tworzących 

ponadregionalną sieć branżową 

01.2021-

10.2022 

08:00-16:00 

oraz godziny 

ustalane 

indywidualnie 

Warszawska 44/1, 15-077 

Białystok, ponadto wsparcie 

realizowane w formie zdalnej, 

telefonicznej w zależności od 

bieżących potrzeb i możliwości 

wynikających z aktualnej 

sytuacji epidemicznej 

Podlaska Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych, 

Stowarzyszenie 

Europartner AKIE 

TAK 

https://podlaskafederacja.pl/o-

projekcie/wspoldzialanie-w-

ramach-szerszych-

branzowych-sieci-i-

powiazan-kooperacyjnych-i-

klastrowych-podmiotow-

ekonomii-spolecznej/ 

TAK, 27.07.2021 

 

 

 

6 

 

 

Udział PES tworzących sieć i 

zrzeszonych w klastrach w 

targach krajowych i 

międzynarodowych, 

konferencjach i seminariach. 

 

 

 

07.2021-

10.2022 

 

 

 

 

 

W zależności od 

organizowanych 

wydarzeń 

 

 

W zależności od 

organizowanych wydarzeń 

 

 

Podlaska Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

TAK 

https://podlaskafederacja.pl/o-

projekcie/wspoldzialanie-w-

ramach-szerszych-

branzowych-sieci-i-

powiazan-kooperacyjnych-i-

klastrowych-podmiotow-

ekonomii-spolecznej/ 

 

TAK, 27.07.2021 

 


