Sprawozdanie z działalności
OWES Dobra Robota
w subregionie metropolitalnym

Gdańsk, 30.01.2020 r.

Realizacja wsparcia w projekcie
- indywidualne ścieżki wsparcia

80 podmiotów
10 grup inicjatywnych os. prawnych

219 osób
21 środowisk /
przedsięwzięcia
dla es

9 grup os. fizycznych powstało dzięki OWES
12 grup przekształciło się w podmiot
40 fundacji, 25 spółdzielni socjalnych, 7 stowarzyszeń
3 organizacje kościelne, 3 spółki, 2 JST
2 podmioty zakończyły wsparcie

Realizacja wsparcia w projekcie
- wsparcie finansowe

4 nabory
72 miejsca pracy / 57,25 etat

1 512 000 zł
5 nabór rozstrzygnięty
+ 8 miejsc pracy
kolejny – koniec lutego
pierwszy z generatorem

Pomostówki 46 miejsc pracy – 386 400 zł
przedłużone – 8 miejsc pracy - 57 600 zł

Powiat

Liczba miejsc pracy

kartuski
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pucki

10

tczewski

5

Gdańsk

17

gdański

10

Gdynia

4
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3

wejherowski

2

Rozliczenie projektu
- stan na 31.12.2020 r.

ponad 30% wartości projektu
7 371 236,48 zł z 21 421 056,08 zł
dofinansowania 6 841 563,30 zł
z 18 711 897,67 zł
wkładu własnego 529 673,18 zł
z 2 709 158,41 zł jedynie 19%

Usługi wsparcia
3 edycje SMES

950 h mentoringu biznesowy
2100 h doradztwa formalno-prawnego
ponad 1000 h doradztwa branżowego
(krawieckie, graficzne, e-commerce, finansowo–księgowe,
projektowanie przestrzeni, hotelarskie, gastronomiczne,
prawo pocztowe, finansowo–podatkowe, service design,
fizjoterapia, interpersonalne.
usługi marketingowe - szyte na miarę (spersonalizowane
produkty promocyjne, katalogi promocyjne i sprzedażowe,
rebranding)

usł. marketing standardowe (identyfikacja wizualna, www
usł. księgowa
szkolenia wyjazdowe, szkolenia stacjonarne, wizyty studyjne branżowe
(m.in. hotelarstwo, gastronomia, upcykling)

Jarmark Dominikański
imprezy targowe Zero Waste
udziały w targach browarniczych i nie
tylko
kiermasze i stoiska sprzedażowe
(OBC, Pracodawcy Pomorza, Smart
Metropolia)
spotkania klastrowe sieciujące
Gala PWiOS 14 lutego 2020
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nowe formy wsparcia

zakupy lokalne
odpowiedzialne
zamówienia

edukacja na rzecz
rozwoju
przedsiębiorczości

badania, nauka
innowacje
Komisja ds.
Strategii
Metropolii

Komisja ds.
Administracji
i Finansów
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Metropolitalny Rynek Pracy
porozumienie administracyjne ponad podziałem na powiaty i miejsce
zamieszkania wspólne dla wszystkich PUP formularze i regulaminy

dot. organizacja staży, szkoleń, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, dotacje na utworzenie
stanowiska pracy, sfinansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnych i podmiotów ekonomii
społecznej

Zakupy lokalne i odpowiedzialne zamówienia publiczne
analiza, gdzie trafiają miliony złotych rocznie przez zamówienia publiczne w jst
więcej wydatków trafiających do lokalnych przedsiębiorców, w szczególności do MŚP i PS
Rozwiązania dot. nierówności społecznej i środowiskowych (kryzys klimatyczny) dzięki zamówieniom
inwestowanie w PES w usługach społecznych, regionalnych specjalizacjach

wydatki jst - ile zostaje w OMGGS
z 931 719 330,94 zł
zostaje w OMGGS
liczba transferów

wydatki poza OMGGS

kwota w zł

16525

569 172 455,66

Urząd Miejski w Wejherowie
(dane wstępne)

120

15 835 026,72

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

20

179 123,85

Urząd Miejski w Gdańsku

Suma końcowa

16665

585 186 606,23

81,4%

liczba transferów
3636

38
18

3692

kwota w zł

108 704 532,73
24 715 778,76
254 129,96

133 674 441,45

18,6%

