
ZASADY PRZYZNAWANIA PAKIETU MARKETINGOWEGO

w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

1. CZYM JEST PAKIET MARKETINGOWY?

Pakiet marketingowy to wsparcie planowane dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z terenu miasta
Bielska-Białej, które chcą promować swoje produkty, usługi, działania, przyczyniające się do ich
ekonomizacji.

Pakiet marketingowy zakłada wsparcie finansowe w kwocie do 3 000 zł brutto dla jednego podmiotu
z przeznaczeniem na np. druk ulotek/plakatów, projekt wizytówek, projekt /modernizację strony
internetowej, opracowanie strategii marketingowej, kampanii promocyjnej itp.

Ekonomizacja zakłada działania podmiotu w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój. Mowa tutaj
o działalności odpłatnej, gospodarczej, a także wszelkich formach fundraisingu bezpośredniego czy
pośredniego (poza grantami i dotacjami).

Pakiet marketingowy jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Bielsko-Biała, w ramach zadania
publicznego “Działasz! Pokaż się! Rozwijaj! – II edycja”.

2. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PAKIET MARKETINGOWY?

2.1 Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie tj.: (zwane dalej podmiotem):

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.2 Podmioty muszą spełniać trzy przesłanki łącznie:

a) mają swoją siedzibę/oddział na terenie miasta Bielska-Białej,

b) ich działania wpływają na zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Bielska-Białej,

c) nie otrzymały pakietu marketingowego w ramach pierwszej edycji projektu w 2021 roku.



3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

3.1 Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.09.2022 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu).

3.2 Formularze zgłoszeniowe można składać:

a) w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze
5, pokój 10 (oryginał formularza podpisany zgodnie z reprezentacją zgłoszoną w KRS) w
godzinach działania biura:  8.00-16.00

b) lub mailowo na adres: owesbielsko@gmail.com (skan formularza podpisany zgodnie
z reprezentacją zgłoszoną w KRS). Niewymagane jest dostarczenie oryginału do siedziby
Stowarzyszenia.

4. WARUNKI PRZYZNANIA PAKIETU MARKETINGOWEGO

4.1 W ramach niniejszego konkursu OWES planuje rozdysponować 10 pakietów marketingowych
w wysokości do 3 000 zł brutto na jeden pakiet. Pula środków na wsparcie w całym projekcie
wynosi 30 000 złotych.

4.2 Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jeden wniosek. W przypadku złożenia większej ilości
wniosków przez ten sam podmiot, brany jest pod uwagę pierwszy złożony.

4.3 Podmiot będzie mógł skorzystać z pakietu marketingowego po złożeniu Formularza
Zgłoszeniowego, odbyciu spotkania animacyjnego i wypracowaniu zapotrzebowania na
konkretne produkty bądź usługi marketingowe oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku.

4.4 Spotkania animacyjnie odbędą się w terminach 26-28 września 2022 roku w godz. 8-16.

4.5 Pakiety marketingowe otrzyma 10 pierwszych podmiotów z najwyższą punktacją. W przypadku
uwolnienia środków podmioty zakwalifikowane do listy rezerwowej będą mogły skorzystać ze
wsparcia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu do wysokości limitu środków
całego projektu.

4.6 Złożone formularze zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków, ocena Komisji jest
ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania się od jej decyzji.

4.7 Kryteria oceny wniosków:

a) Uzasadnienie skorzystania z pakietu marketingowego – ocena dokonana przez oceniającego
(skala 1-10, gdzie 1 to wartość najmniejsza, 10 to wartość najwyższa). Oceniający zwracają
uwagę w jakim stopniu przydzielone wsparcie może mieć wpływ na ekonomizację
wnioskodawcy oraz spełnienie, czy spełnione są trzy przesłanki określone w punkcie 2.2
Regulaminu.

b) Podmiot zarejestrowany w okresie do 36 miesięcy przed dniem złożenia formularza
rekrutacyjnego – 1 pkt.

c) Podmiot aktywnie wspierający osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem –
1 pkt. (punktacja za aktywne działania na rzecz wykluczenia społecznego zostanie przyznana



na podstawie opisu wniosku – powinny być podane konkretne działania na rzecz konkretnych
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym).

d) Podmiot, który dotychczas nie korzystał ze wsparcia OWES - 1 pkt.

4.7 Po ocenia formularzy zapotrzebowania przez Komisję Oceny Wniosków zostanie opublikowana
lista rankingowa podmiotów.

5. WARUNKI REALIZACJI PAKIETU MARKETINGOWEGO

5.1 Po rozstrzygnięciu naboru, OWES rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy/ekspertów
realizujących pakiet marketingowy. Pomiędzy OWES a wykonawcą zostanie podpisana umowa
na realizację usługi.

5.2 OWES pośredniczy w kontaktach pomiędzy podmiotem a wykonawcą usługi.

5.3 Miejsce świadczenia usługi jest uzależnione od potrzeb podmiotu.

5.4 Termin i zakres usługi uzgadniany jest z OWES.

5.5 Podmiot jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru danej usługi poprzez potwierdzenie na
karcie usługi oraz wypełnienie ankiety podsumowującej.

5.6 Podmiot deklaruje się do aktywnej współpracy z wybranym przez OWES wykonawcą w zakresie
formułowania, wypracowywania produktów/ usług marketingowych. Maksymalny okres realizacji
pakietu to nie później niż do 18 listopada 2022 r.

5.7 Prawa autorskie do produktów wypracowanych w ramach pakietu marketingowego OWES
przekaże na rzecz podmiotu.

5.8 Pomiędzy podmiotem, a OWES zostanie podpisana umowa, która będzie doprecyzowywać
szczegóły związane z realizacją pakietu.

6. KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt z animatorkami OWES

e-mail: owesbielsko@gmail.com
tel.: 33 496 02 44


