www.draggingproject.eu
Projekt DRAGGING jest wynikiem
współpracy 5 partnerów, którzy
zaangażowali się w walkę z kryzysem
finansowym i COVID w kontekście
malejących przychodów organizacji
pozarządowych. Są to:

#draggingproject

Hiszpania
FI Group
(Koordynator Projektu)
www.fi-group.com
Polska
PCG Polska Sp. z o.o.
www.pcgpolska.pl

Irlandia
The Rural Hub
www.theruralhub.ie
Hiszpania
Asociación Con Valores
www.cvalores.org
Bułgaria
RDA BSC SMEs – Plovdiv
www.rda-bg.org

DRAGGING
Przedsiębiorczość
z administracją publiczną

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tego materiału
nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają
wyłącznie poglądy autorów. Komisja Europejska oraz
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author,
GA:
2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą and the Commission cannot
be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Projekt DRAGGING ma 3 główne cele:
1. zdywersyfikowanie źródeł przychodów
organizacji pozarządowych przez:
• poprawę ich zdolności do reagowania
na potrzeby sektora publicznego
i osiągania stabilnych źródeł dochodów,
• identyfikowanie nowych możliwości
współpracy między sektorem ekonomii
społecznej i biznesu przez świadczenie
usług na rzecz sektora publicznego,
2. skorzystanie z nowych przepisów w tym
klauzul społecznych w sektorze
publicznym
TŁO PROJEKTU
W ostatnich dziesięcioleciach organizacje
pozarządowe stanęły w obliczu różnych
kryzysów: finansowego z 2008 roku
i obecnego kryzysu COVID. Wydarzenia te
spowodowały, iż gros organizacji znalazło się
w trudnej sytuacji finansowej, a ich wpływy
maleją z roku na rok. W wielu przypadkach
większość przychodów zależna jest od dotacji
darczyńców i zamówień z sektora
publicznego. Jednocześnie, wsparcie
finansowe czy zlecenia z prywatnego sektora
nie jest stabilnym źródłem dochodu.

24-miesięczny europejski projekt Erasmus+ ma na celu
zmniejszenie przepaści między lokalną administracją
a organizacjami pozarządowymi. W tym celu zostanie
utworzony bank możliwości biznesowych,
z którego organizacje mogą skorzystać w celu rozwoju.

3. tworzenie możliwości pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem.

Celem projektu DRAGGING jest tworzenie wartości
dodanej w sektorze usług społecznych przez
przekazanie innowacyjnej metodologii, która ułatwi
tworzenie narzędzi rentowności ekonomicznej dla
organizacji pozarządowych. Poprawi to ich relacje
z sektorem publicznym, zwłaszcza w kontekście
zamówień publicznych.

Partnerstwo zaprojektuje i dostarczy:

REZULTATY

BAZA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
Platforma internetowa ze zbiorem pomysłów
na biznes w sektorze publicznym

SZKOLENIE ONLINE
Kurs kompetencji i umiejętności w zakresie
wykorzystania narzędzi cyfrowych
GŁÓWNE GRUPY DOCELOWE obejmują
i tematów związanych z przedsiębiorczością
W związku z tym, organizacje trzeciego
• organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społ.
i zarządzaniem biznesem. Główną ideą jest
sektora poszukują nowych sposobów
•
grupy
zagrożone
wykluczeniem
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• jednostki
terytorialnego
mikro i małymi przedsiębiorstwami.
utrzymanie ciągłości usług.
• Przedsiębiorstwa i organizacje otoczenia biznesu

