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1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.
12.
13.

Przedmiotem niniejszego Podręcznika procedur są warunki przyznawania grantu i uczestnictwa
w Projekcie grantowym „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania” realizowanym przez
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w partnerstwie z Zamkiem
Cieszyn.
Biuro Projektu grantowego znajduje się w siedzibie Partnera Wiodącego: Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn.
Projekt grantowy „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne i jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWER.04.01.00-00ID03/19.
Celem głównym Projektu grantowego jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych
poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do
udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego
i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla podmiotów i osób z różnych
sektorów, a następnie włączenie wybranych rozwiązań do polityk publicznych, w okresie
od 1.10.2019 r. do 31.12.2022 r.
Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą
na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce,
związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, poprzez wybór
tzw. inkubatorów innowacji społecznych i dofinansowanie ich działalności.
Zgłaszanie formularzy na pomysły na innowacje społeczne składa się z dwóch etapów. Podczas
pierwszego etapu uprawnione osoby fizyczne, osoby prawne, grupy nieformalne osób fizycznych lub
sformalizowane partnerstwa składają formularze wstępnych pomysłów na innowacje społeczne, drugi
etap polega na złożeniu formularzy kompletnych pomysłów na innowacje społeczne.
Termin składania wstępnych, a następnie kompletnych pomysłów na innowacje społeczne zostanie
podany do publicznej wiadomości na portalu http://dobreinnowacje.pl/. W przypadku kompletnych
pomysłów na innowacje społeczne termin dodatkowo zostanie przekazany Innowatorom
uprawnionym do ich złożenia na adres e-mailowy podany w Panelu Innowatora w formularzu
wstępnego pomysłu na innowacje społeczne.
Innowator społeczny zobowiązany jest do informowania Inkubatora o wszelkich zmianach
teleadresowych podanych w formularzu wstępnego pomysłu na innowację społeczną.
O zakwalifikowaniu do złożenia kompletnego pomysłu na innowację społeczną będzie decydowała
liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonych ocen merytorycznych wstępnych pomysłów
na innowacje społeczne.
O zakwalifikowaniu do otrzymania grantu będzie decydowała liczba punktów uzyskanych
z przeprowadzonych ocen kompletnych pomysłów na innowacje społeczne i obrony pomysłów
na innowacje społeczne przed Komisją Oceny Innowacji (KOI).
Podręcznik procedur oraz pozostałe dokumenty są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej
na portalu www.dobreinnowacje.pl.
Udział Innowatorów społecznych w Projekcie grantowym jest bezpłatny.
Podręcznik procedur został opracowany na podstawie:
a) Wniosku o dofinansowanie Projektu grantowego „Polska dostępna - dostępność
do zaprojektowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego.
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b) Strategii realizacji Projektu grantowego „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania”
będącej załącznikiem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego Projektu.
c) Regulaminu konkursu na inkubację innowacji społecznych: konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00022/18, oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa”, działania 4.1. Innowacje społeczne.
d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460,z późn. zm.).
e) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
f) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020.

2. Podstawowe pojęcia
1. Beneficjent/Grantodawca/Inkubator/Partner wiodący - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn, realizujące Projekt grantowy
„Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania“ w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne Osi
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Partner projektu – Zamek Cieszyn, Ul. Zamkowa 3 a, b, c 43-400 Cieszyn, realizujący Projekt grantowy
„Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania“ w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne Osi
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Biuro Projektu/siedziba Inkubatora - pomieszczenia zajmowane przez pracowników Inkubatora
realizujących Projekt grantowy „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania” znajdujące się
w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1,
43-400 Cieszyn.
4. Grant - środki finansowe programu operacyjnego, które Beneficjent Projektu grantowego powierzy
Innowatorowi społecznemu/Grantobiorcy na opracowanie i testowanie innowacji społecznej
dotyczącą modelowego rozwiązania/produktu, tj. rozwiązania/produktu gotowego do zastosowania
przez inny podmiot. Innowacja nie jest realizacją typowych działań dla projektów wdrożeniowych.
5. Grantobiorca – Innowator społeczny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego w ramach
realizacji Projektu grantowego „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania“, któremu
Inkubator powierzy środki finansowe (grant) na opracowanie i testowanie innowacji społecznej.
6. Innowacje społeczne - nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych,
które na potrzeby IV Osi PO WER zostały zawężone tematycznie do obszarów interwencji
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań
lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą
„więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy,
jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Rozwiązanie zaproponowane
w innowacji społecznej musi być innowacyjne w skali całej Polski i nie może powielać standardowych
form wsparcia zaplanowanych w PO WER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO
KL. Patrz też pkt 4 powyżej1.

1

Definicja zgodna z Regulaminem„ Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15
oraz z dokumentem pt.: „Minimalny zakres procedur dotyczących realizacji Projektu grantowego”.
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7. Innowator społeczny - osoba fizyczna, osoba prawna, grupa nieformalna osób fizycznych
oraz sformalizowane partnerstwo mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie
wspierające osiągnięcie celu Projektu grantowego „Polska dostępna – dostępność
do zaprojektowania“.
8. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie.
9. Internetowy System Inkubowania (ISI) – internetowy system obsługi uczestników Projektu grantowego
dostępny na portalu www.dobreinnowacje.pl, narzędzie wspierające realizację Projektu grantowego
oraz inkubowanie innowacji społecznych na etapie opracowywania, rozwijania i testowania. Narzędzie
za pomocą którego odbywa się składanie, ocena i recenzowanie pomysłów na innowacje społeczne,
wspierające Innowatorów w testowaniu innowacji, raportowaniu, wnioskowaniu o środki i zmiany,
komunikacji z Inkubatorem, a także promocji i upowszechnianiu testowanej innowacji.
10. Komisja Oceny Innowacji (KOI) – zespół ekspertów zatwierdzających wstępne pomysły na innowacje
społeczne do rozwinięcia, dokonujący wyboru innowacji społecznych do testowania oraz dokonujący
wyboru innowacji z największym potencjałem do upowszechniania i włączenia do polityki i praktyki.
11. Panel Innowatora – dostępna dla Innowatorów społecznych na portalu www.dobreinnowacje.pl część
Internetowego Systemu Inkubowania wspierająca opracowywanie, rozwijanie i testowanie innowacji
społecznych.
12. Partner w Projekcie grantowym – Zamek Cieszyn.
13. PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14. Projekt grantowy - Projekt grantowy „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania“ realizowany
w ramach działania 4.1. Innowacje społeczne osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
15. Specyfikacja innowacji społecznej - dokument opracowany wspólnie przez Inkubator i Innowatora
społecznego, po wyborze jego kompletnego pomysłu na innowację społeczną do testowania
i powierzenia grantu, będący obowiązkowym załącznikiem do umowy o powierzenie grantu.
Specyfikacja innowacji zawiera część merytoryczną i finansową – budżet testowania innowacji
społecznej oraz harmonogram testowania z zaplanowanymi etapami; dokument określa również
efekty częściowe i końcowe podlegające rozliczeniu.
16. Uczestniku Projektu grantowego:
a) grantobiorca, tj. osoba lub podmiot, który otrzymał grant,
b) odbiorca lub użytkownik innowacji społecznej, który uzyskuje bezpośrednie korzyści
z udziału w projekcie, np. polepsza status na rynku pracy czy uzyskuje nowe kwalifikacje
lub kompetencje.
17. Umowa o powierzenie grantu – umowa regulująca opracowanie i testowanie innowacji społecznej
w ramach grantu przydzielonego Innowatorowi społecznemu przez Inkubator, w tym zasady
wydatkowania przyznanych środków.
18. Wydatki kwalifikowane – oznacza wydatki wskazane w zatwierdzonej specyfikacji innowacji
społecznej.
19. Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146).
20. Formularz pomysłu na innowację społeczną – formularz wstępnego lub kompletnego pomysłu na
innowację społeczną złożony przez osobę fizyczną, osobę prawną, grupę nieformalną osób fizycznych
lub sformalizowane partnerstwo do złożenia formularza uprawnione za pomocą Internetowego
Systemu Inkubowania w Panelu Innowatora.
21. Eksperta ds. dostępności, osób niepełnosprawnych oraz starszych – osoba spełniająca poniższe
kryteria:
a) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub starszymi minimum 10 lat,
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22.

23.

24.

25.

26.

b) doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań́ z zakresu dostępności minimum 3 realizacje,
c) doświadczenie w zakresie innowacji, w tym społecznych minimum 5 lat,
d) doświadczenie w zakresie tworzenia projektów i wspierania kooperacji pomiędzy sektorem
publicznym i prywatnym minimum 5 realizacji,
e) doświadczenie w zakresie dokonywania oceny projektów finansowanych ze środków
publicznych (minimum 2 konkursy).
Eksperta ds. Projektowania i wzornictwa - osoba spełniająca poniższe kryteria:
a) wykształcenie wyższe, co najmniej stopień́ naukowy doktora,
b) doświadczenie w zakresie projektowania usług i wzornictwie w obszarze dostępności
minimum 10 lat,
c) doświadczenie w zakresie innowacji, w tym społecznych minimum 5 lat,
d) doświadczenie w zakresie tworzenia projektów i wspierania kooperacji pomiędzy sektorem
publicznym i prywatnym minimum 5 realizacji,
e) doświadczenie w zakresie dokonywania oceny projektów finansowanych ze środków
publicznych (minimum 2 konkursy).
Ekspert ds. Innowacji Społecznych - osoba spełniająca poniższe kryteria:
a) doświadczenie w prowadzeniu zespołów tworzących i wdrażających innowacje społeczne
minimum 5 realizacji,
b) doświadczenie w zakresie innowacji, w tym innowacji społecznych minimum 5 lat,
c) doświadczenie w zakresie tworzenia projektów i wspierania kooperacji pomiędzy sektorem
publicznym i prywatnym minimum 5 realizacji,
d) doświadczenie w zakresie dokonywania oceny projektów finansowanych ze środków
publicznych (minimum 2 konkursy).
Ekspert ds. Nowoczesnych Technologii - osoba spełniająca poniższe kryteria:
a) doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań́ dla osób niepełnosprawnych
oraz starszych minimum 5 realizacji,
b) wiedza na temat WCAG 2.0,
c) doświadczenie w zakresie innowacji, w tym innowacji społecznych minimum 5 lat,
d) doświadczenie w zakresie tworzenia projektów i wspierania kooperacji pomiędzy sektorem
publicznym i prywatnym minimum 5 realizacji,
e) doświadczenie w zakresie dokonywania oceny projektów finansowanych ze środków
publicznych (minimum 2 konkursy).
Ekspert oceniający - osoba spełniająca poniższe kryteria:
a) znajomość ́ tematyki inkubacji innowacji społecznych potwierdzona udziałem w procesie
tworzenia innowacji społecznych (minimum 3 lata doświadczenia),
b) realizacja polityk publicznych dotyczących os. niepełnosprawnych lub os. starszych (minimum
3 lata doświadczenia) lub wdrażania procesów konsultacyjnych polityk publicznych
dotyczących os. niepełnosprawnych lub os. starszych (minimum 5 lat doświadczenia),
c) doświadczenie w zakresie tworzenia przedsięwzięć mających na celu kooperacje pomiędzy
sektorem publicznym i prywatnym (minimum 3 projekty),
d) podstawowa orientacja w obszarze nowych technologii, w tym w szczególności
wykorzystywanych w dostępności,
e) znajomość regulacji prawnych, wymogów, standardów w odniesieniu do os.
niepełnosprawnych i starszych (regulacje polskie, w tym w szczególności Dostępność+,
dyrektywy UE),
f) doświadczenie w przeprowadzaniu oceny projektów dofinansowywanych ze środków
publicznych min. 2 konkursy.
Ekspert rozstrzygający – pracownik Inkubatora spełniający te same kryteria, co ekspert oceniający,
który był zaangażowany do wcześniejszej oceny danego pomysłu, wyznaczony przez Partnera
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Wiodącego do przeprowadzenia oceny rozstrzygającej, tzw. trzeciej oceny, w wypadku wystąpienia
rozbieżności w ocenie na poziomie formalnym lub merytoryczny wstępnego lub kompletnego pomysłu
na innowacje społeczne.
27. Ekspert oceniający formalnie – pracownik Lidera przeprowadzający ocenę formalną, spełniający
poniższe kryteria:
a) 3-letni staż zawodowy,
b) doświadczenie w przeprowadzaniu oceny projektów dofinansowywanych ze środków
publicznych min. 2 konkursy.
28. Zarząd projektu – prezes Zarządu SWIG Delta Partner lub wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zamku Cieszyn
lub zastępca Dyrektora

3. Etapy realizacji Projektu grantowego
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Organizacja przestrzeni dla Innowatorów społecznych - ekosystemu oraz zaplecza eksperckiego
i technicznego sprzyjających rozwojowi i upowszechnianiu innowacji społecznych. Siedziby
inkubatorów:
1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
1.2. Ecorys Polska Sp. z o.o., Solec 38, 00-394 Warszawa (do września 2022),
1.3. Biurowiec Agroma, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn (do września 2022),
1.4. Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce (do września 2022),
1.5. Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn (do marca 2023).
Opracowywanie innowacji społecznych.
2.1. Przeprowadzenie naboru na wstępne pomysły na innowacje społeczne.
2.2. Zapewnienie wsparcia potencjalnym Innowatorom Społecznym poprzez:
2.2.1. Organizację spotkań informacyjnych;
2.2.2. Udostępnienie przestrzeni biurowych w ramach Inkubatorów;
2.2.3. Wsparcia doradcze świadczone przez Opiekuna inkubatora;
2.2.4. Wsparcie inspiracyjno-motywacyjne i merytoryczne poprzez organizacje warsztatów,
spotkań, prowadzenie indywidualnych konsultacji z ekspertami ds. Dostępności, Osób
Niepełnosprawnych oraz starszych; ds. Projektowania i wzornictwa; ds. Innowacji
Społecznych; ds. Nowoczesnych Technologii.
Ocena wstępnych pomysłów i wyłonienie innowacji społecznych do rozwinięcia.
Rozwijanie innowacji społecznych.
4.1. Przeprowadzenie naboru na kompletne pomysły na innowacje społeczne.
4.2. Zapewnienie wsparcia potencjalnym Innowatorom Społecznym poprzez:
4.2.1 Organizację paneli konsultacyjnych, czyli spotkań innowatorów społecznych
z użytkownikami lub odbiorcami innowacji społecznej (w zależności od specyfiki
pomysłu), jak również spotkania z ekspertami, kołami naukowymi,
4.2.2 Zapewnienie indywidualnych konsultacji prowadzonych przez ekspertów
merytorycznych
4.2.3 Prowadzenie mentoringu,
4.2.4 Organizację warsztatu Design thinking,
4.2.5 Organizację warsztatu w zakresie Dostępności,
4.2.6 Organizację wizyty studyjnej.
Ocena kompletnych pomysłów i wyłonienie innowacji społecznych do opracowania i testowania.
Przygotowanie do opracowanie i testowania innowacji społecznych.
6.1. Przygotowanie specyfikacji innowacji społecznej przez Innowatora przy wsparciu Inkubatora
realizowanym w formie opieki indywidualnego Opiekuna Innowacji, konsultacji z ekspertami
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7.

8.
9.

merytorycznymi, mentoringu, paneli konsultacyjnych, warsztatów sieciujących, wsparcia
w poszukiwaniu środowiska do testowania.
6.2. Wybór i przygotowanie środowiska do testowania innowacji społecznych.
6.3. Podpisanie umów o powierzenie grantu.
Opracowanie i testowanie innowacji społecznych.
7.1. Opracowanie i testowanie innowacji społecznych przez Innowatorów społecznych w wybranych
środowiskach.
7.2. Wypłacanie grantów.
7.3. Monitorowanie i kontrola powierzonych grantów.
7.4. Kompleksowe wsparcie merytoryczne Innowatorów społecznych na etapie opracowania
i testowania innowacji społecznych w tym wsparcie opiekunów innowacji, organizacja
warsztatów tematycznych, prowadzenie indywidualnych konsultacji z ekspertami ds. innowacji,
rynku pracy, edukacji i nowych technologii.
Ewaluacja innowacji społecznych oraz wybór innowacji z największym potencjałem do wdrożenia.
Upowszechnianie innowacji społecznych oraz podjęcie działań w zakresie włączenia ich do polityki
i praktyki.
9.1. Opracowanie ostatecznych wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) i sformułowanie
zaleceń do wdrożenia do praktyki na poziomie lokalnym.
9.2. Upowszechnienia wybranych innowacji społecznych, podjęcie działań w zakresie włączenia ich
do polityki i praktyki.
9.3. Organizacja Misji gospodarczych – wsparcie biznesowe.
9.4. Wsparcie techniczne – opracowanie identyfikacji wizualnej innowacji społecznej.
9.5. Wsparcie promocyjne – prezentacja innowacji społecznej w ramach wystaw organizowanych
przez Zamek Cieszyn.
9.6. Wsparcie marketingowe – przygotowanie filmu promującego innowacje społeczną.

4. Warunki udziału w Projekcie grantowym
1. Uprawnionymi do udziału w Projekcie grantowym „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania”
oraz złożenia formularza wstępnego pomysłu na innowację społeczną są:
1.1. osoby fizyczne;
1.2. grupy nieformalne osób fizycznych;
1.3. osoby prawne;
1.4. sformalizowane partnerstwa osoby fizycznej z osobą prawną/osobami prawnymi;
1.5. sformalizowane partnerstwa grupy nieformalnej osób fizycznych z osobą prawną/osobami
prawnymi;
1.6. sformalizowane partnerstwa osób prawnych.
2. Do udziału w Projekcie grantowym „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania” oraz złożenia
formularza wstępnego pomysłu na innowację społeczną uprawnione są podmioty spełniające
następujące warunki:
2.1 w przypadku osób fizycznych:
2.1.1 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych;
2.1.2 zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej;
2.1.3 nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2.1.4 nie zostały skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
2.1.5 nie są wykluczone z ubiegania się o środki UE i możliwości otrzymania dofinansowania.
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3.

2.2 w przypadku osób prawnych:
2.2.1 mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź
innym rejestrze;
2.2.2 nie został złożony wobec nich wniosek o ogłoszenie upadłości, instytucja nie znajduje się
w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiła działalności
i nie jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
2.2.3 nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2.2.4 żadna z osób uprawnionych do reprezentacji instytucji nie została skazana
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
2.2.5 nie są wykluczone z ubiegania się o środki UE i możliwości otrzymania dofinansowania;
2.2.6 osoby uprawnione do reprezentacji Innowatora nie zostały prawomocnie skazane
za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne
przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa
skarbowe lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, albo mających na celu
popełnienie przestępstw lub przestępstw skarbowych;
Z ubiegania się o udział w Projekcie grantowym są wykluczone:
3.1 osoba fizyczna, która2:
3.1.1 nie jest osobą pełnoletnią;
3.1.2 była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
3.1.3 nie zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej;
3.1.4 posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego, toczy się
przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące
niespłaconych zobowiązań;
3.1.5 jest wykluczona z ubiegania się o środki publiczne;
3.1.6 pozostaje w stosunku pracy lub innym (np. umowy cywilnoprawne) z Partnerem
wiodącym, Partnerem Projektu lub wykonawcą w ramach Projektu grantowego oraz
w stosunku pracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej;
3.1.7 połączona jest z pracownikiem lub członkiem jakiegokolwiek organu Partnera wiodącego
lub Partnera Projektu grantowego związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa,
powinowactwa lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.2 osoba prawna3 - instytucja państwowa:
3.2.1 wobec której zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
3.2.2 była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
3.2.3 posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego, toczy się
przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące
niespłaconych zobowiązań;
3.2.4 jest wykluczona z ubiegania się o środki publiczne;

2

Dotyczy także nieformalnych grup osób fizycznych. Nie może być uczestnikiem Projektu grantowego, złożyć formularza wstępnego pomysłu na
innowację społeczną i nie może otrzymać bezpośredniego wsparcia grupa, w ramach której przynajmniej jedna osoba nie spełnia opisanych
warunków.
3
Dotyczy także sformalizowanego partnerstwa osób prawnych. Nie może być uczestnikiem Projektu grantowego, złożyć formularza wstępnego
pomysłu na innowację społeczną i nie może otrzymać bezpośredniego wsparcia partnerstwo, w ramach którego przynajmniej jedna osoba prawna
nie spełnia opisanych tutaj warunków.
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3.2.5

4.
5.

6.

posiada w swoich władzach osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (np. umowy
cywilnoprawne) z Partnerem wiodącym, Partnerem Projektu lub wykonawcą w ramach
Projektu grantowego oraz w stosunku pracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej;
3.2.6 posiada w swoich władzach osoby których łączy z pracownikiem lub członkiem
jakiegokolwiek organu Partnera wiodącego lub Partnera Projektu związek małżeński,
stosunek pokrewieństwa i powinowactwa lub związek z tytułu przysposobienia, opieki
i kurateli.
3.3 osoba prawna – firma prywatna lub organizacja pozarządowa:
3.3.1 wobec której zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
3.3.2 była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
3.3.3 posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego, toczy się
przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące
niespłaconych zobowiązań;
3.3.4 jest wykluczona z ubiegania się o środki publiczne;
3.3.5 posiada w swoich władzach osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy
cywilnoprawne) z Partnerem wiodącym, Partnerem Projektu lub wykonawcą w ramach
Projektu oraz w stosunku pracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej;
3.3.6 posiada w swoich władzach osoby których łączy z pracownikiem lub członkiem
jakiegokolwiek organu Partnera wiodącego lub Partnera Projektu związek małżeński,
stosunek pokrewieństwa i powinowactwa lub związek z tytułu przysposobienia, opieki
i kurateli.
Warunki udziału w Projekcie i złożenia formularza wstępnego pomysłu na innowację społeczną
dotyczą zarówno Innowatorów, jak i ich partnerów.
Kwalifikowalność osób fizycznych, osób prawnych, grup nieformalnych osób fizycznych oraz
sformalizowanych partnerstw zgłaszających chęć udziału w Projekcie weryfikowana jest na etapie
oceny formalnej na podstawie informacji i oświadczeń zawartych w formularzu wstępnego pomysłu
na innowację społeczną.
Inkubator zastrzega możliwość zweryfikowania podanych danych w formularzu wstępnego pomysłu
na innowację społeczną ze stanem faktycznym na każdym etapie realizacji Projektu grantowego
„Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania”.

5. Komisja Oceny Innowacji
1. Komisja Oceny Innowacji jest niezależnym organem powoływanym przez Inkubator w celu
ostatecznego wyboru, rozpatrywania odwołań dotyczących wyboru i zatwierdzenia innowacji
społecznych do rozwijania, testowania oraz upowszechniania. Rozpatrywanie odwołań
od przeprowadzanej oceny na poziomie formalnym i merytorycznym przez KIO dotyczy wszystkich
etapów z wyjątkiem oceny merytorycznej, w tym obrony kompletnych pomysłów na innowacje
społeczne dokonywanej zgodnie z zapisami w punkcie 9.3.14.
2. KOI składa się z co najmniej 4 osób: eksperta ds. Dostępności, Osób Niepełnosprawnych oraz starszych;
ds. Projektowania i wzornictwa; ds. Innowacji Społecznych; ds. Nowoczesnych Technologii. Wymagania
co do doświadczenia, kwalifikacji lub kompetencji członków KOI są przedstawione w pkt. 2.21– 24.
3. Na czele KOI stoi Przewodniczący kierujący jej pracami, odpowiedzialny za zapewnienie przejrzystości
jej prac, w tym prowadzenie dokumentacji.
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4. Przewodniczący KOI jest wyłaniany przez członków KOI w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
5. Posiedzenia KOI będą odbywały się w siedzibie Inkubatora przynajmniej 2 razy w ramach danego
naboru – raz przy wyborze innowacji, którym zostanie przyznany grant i drugi raz po zakończeniu
testowania, aby wybrać innowacje do upowszechniania.
6. W uzasadnionych wypadkach spotkania będą się odbywały w siedzibie Partnera lub innym miejscu
zapewniającym odpowiednie warunki pracy KOI.
7. Członkowie KOI oraz eksperci oceniający pomysły na innowacje społeczne są zobowiązani
do zachowania całkowitej bezstronności w stosunku do pomysłów na innowacje społeczne.
8. Członkowie KOI oraz eksperci dokonujący oceny formalnej i merytorycznej pomysłów na innowacje
społeczne przed przystąpieniem do oceny, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia
o zachowaniu bezstronności i poufności w formie tzw. deklaracji bezstronności, poufności
i obiektywności zawartej w Załączniku nr 5 do Podręcznika .
9. Z prac KOI zostają sporządzone protokoły końcowe, które odzwierciedlają przebieg prac KOI.

6. Zasady składania wstępnych pomysłów na innowacje społeczne
1.

Wybór Grantobiorców zostanie dokonany w otwartym naborze, z zachowaniem zasady bezstronności
i przejrzystości.
2. Ogłoszenie o naborze na wstępne pomysły na innowacje społeczne oraz termin składania formularzy
zostaną opublikowane na portalu www.dobreinnowacje.pl.
3. Nabór na wstępne pomysły na innowacje społeczne będzie prowadzony przez 3 miesiące w dwóch
rundach o zamkniętym charakterze.
4. Harmonogram rund:
a. I runda rozpocznie się w drugiej połowie 2020 r.;
b. II runda rozpocznie się w pierwszej połowie 2021 r.
5. Planowana alokacja środków finansowych przeznaczona do powierzenia Innowatorom społecznym
na testowanie innowacji społecznych wynosi 1 800 000 zł.
6. Szacuje się, że średnia wartość przyznanego grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji
społecznej wyniesie 45 000 zł, z zastrzeżeniem że minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł,
a maksymalna kwota grantu wynosi 50 000 zł.
7. Pomysły na innowacje społeczne mogą być składane wyłącznie w obszarze tematycznym dostępność
produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej
mobilności lub percepcji.
8. Formularz wstępnego pomysłu na innowacje społeczną jest wypełniany przez Innowatora
w elektronicznym formularzu wstępnego pomysłu na innowację społeczną dostępnym na portalu
www.dobreinnowacje.pl . – wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do Podręcznika.
9. Formularz wstępnego pomysłu na innowację społeczną będzie dostępny do wypełnienia w Panelu
Innowatora z dniem ogłoszenia naboru.
10. Formularz wstępnego pomysłu na innowację społeczną złożony w innej formie i w innym terminie nie
będzie podlegał rozpatrzeniu i zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.
11. Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły na innowacje społeczne. Do rozwijania
i złożenia kompletnego pomysłu na innowację społeczną może zostać zaproszony tylko jeden,
najwyżej punktowany pomysł danego Innowatora.
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7. Ocena wstępnych pomysłów na innowacje społeczne - zasady,
kryteria i proces wyboru
7.1 Ocena formalna wstępnych pomysłów na innowacje społeczne
1.

Formularz wstępnego pomysłu na innowację społeczną zostanie przesłany za pomocą
ISI do Inkubatora po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz zatwierdzeniu wszystkich
oświadczeń przez Innowatora (akceptacja Podręcznika procedur, deklaracja uczestnictwa
w inkubatorze w przypadku wyboru wstępnego pomysłu na innowację społeczną do rozwinięcia,
oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o środki UE oraz wszystkie pozostałe oświadczenia
zgodnie z formularzem wstępnego pomysłu na innowację społeczną).
2. Przesłany formularz wstępnego pomysłu na innowację społeczną zostaje opatrzony numerem
identyfikacyjnym, który służyć będzie do identyfikacji i rejestracji.
3. Pierwszym etapem oceny formularzy wstępnych pomysłów na innowacje społeczne jest ocena
formalna.
4. Ocena formalna formularzy wstępnych pomysłów na innowacje społeczne jest przeprowadzona
w oparciu o kartę oceny formalnej – załącznik nr 3 do Podręcznika.
5. Kryteria oceny formalnej:
1) Czy Innowator społeczny jest uprawniony do udziału w Projekcie grantowym „Polska dostępna dostępność do zaprojektowania” i otrzymaniem bezpośredniego wsparcia (kwalifikowalność
Innowatora społecznego) zgodnie z Podręcznikiem?
2) Czy formularz wstępnego pomysłu na innowację społeczną został przesłany we wskazanym
terminie?
3) Czy formularz wstępnego pomysłu na innowację społeczną został przesłany za pośrednictwem
Internetowego Systemu Inkubowania, dostępny na portalu www.dobreinnowacje.pl?
4) Czy wszystkie pola w formularzu wstępnego pomysłu na innowację społeczną zostały wypełnione
w języku polskim?
5) Czy innowacja społeczna będzie realizowana i testowana na terytorium Rzeczypospolitej?
6) Czy zaakceptowane zostały wszystkie oświadczenia i Podręcznik?
6. Oceny formalna przeprowadzana jest przez ekspertów oceniających formalnie (wymagania co do
doświadczenia, kwalifikacji i kompetencji ekspertów są przedstawione w pkt. 2.27). Formularz
wstępnego pomysłu na innowację społeczną musi spełnić wszystkie kryteria oceny, żeby mógł być
przekazany do oceny merytorycznej. Kryteria formalne wskazane w punkcie 6 oceniane będą na
zasadzie spełnia – nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej skutkuje
odrzuceniem pomysłu na innowację społeczną.
7. Ocena formalna trwa 10 dni od zakończenia naboru wstępnych pomysłów na innowacje społeczne.
8. Po zakończeniu oceny formalnej Inkubator opublikuje na portalu www.dobreinnowacje.pl listę
wstępnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej
oraz listę wstępnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały przekazane do oceny
merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie zamieszczona w Panelach Innowatorów
w ISI oraz przesłana na adres mailowy podany w formularzu wstępnego pomysłu na innowację
społeczną.
9. Innowatorzy, których wstępne pomysły zostały odrzucone z powodów formalnych, będą mogli w ciągu
7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu odwołać się od decyzji.
10. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Innowatora społecznego. Odwołanie należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub przesyłką
kurierską lub poprzez korespondencję elektroniczną do Biura Projektu. O dotrzymaniu terminu

12

11.
12.
13.
14.

decyduje data stempla. W przypadku składania odwołania osobiście, o dotrzymaniu terminu decyduje
data oraz godzina złożenia. Odwołania otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Odwołania będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia odwołania.
Decyzja podjęta przez Inkubator w zakresie odwołania ma charakter ostateczny.
Inkubator przekazuje Innowatorowi społecznemu pisemną informację zawierającą rozstrzygnięcie
odwołania wraz z jego uzasadnieniem.
Formularze wstępnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały pozytywnie ocenione pod
względem formalnym, zostają przekazane i poddane ocenie merytorycznej4.

7.2 Ocena merytoryczna wstępnych pomysłów na innowacje społeczne
1.

2.

Na etapie oceny merytorycznej każdy wstępny pomysł na innowację społeczną jest oceniany przez
2 niezależnych ekspertów oceniających (wymagania co do doświadczenia, kwalifikacji i kompetencji
ekspertów są przedstawione w pkt. 2.25) według kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej.
Formularze wstępnych pomysłów na innowacje społeczne będą oceniane według poniższych
kryteriów:
1) Część A. Kryterium spójności – kryterium dostępu, kryterium musi być bezwzględnie spełnione,
aby formularz mógł być dalej oceniany.
W ramach tego kryterium oceniający sprawdzą, czy wstępny pomysł na innowację społeczną jest
spójny z celem Projektu grantowego „Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania”.
2) Część B. Kryterium innowacyjności – kryterium dostępu, kryterium musi być bezwzględnie
spełnione, aby formularz mógł być dalej oceniany.
W ramach tego kryterium oceniający sprawdzą, czy proponowane rozwiązanie jest
nową, bardziej skuteczną metodą rozwiązywania danego problemu społecznego, jest
innowacyjne w skali całej Polski i nie powiela rozwiązań już funkcjonujących, np. działań
realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, standardowych form wsparcia,
zaplanowanych w PO WER oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz innowacji, które
były albo są wdrażane w innych miejscach (np. w inkubatorach działających w ramach
pilotażowego konkursu na inkubacje innowacji społecznych z 2015 r. standardowych form
wsparcia zaplanowanych w PO WER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych
w PO KL. Analiza zostanie przeprowadzono na podstawie wiedzy członków KOI oraz baz danych:
a) http://www.przestrzeninnowacji.pl/inkubatory-innowacji-spolecznych/
b) https://www.efs.20072013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/strony/opracowania.aspx
c) http://www.kiwpokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id
=174&I temid=728&lang=pl
d) http://www.kiwpokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id
=162&I temid=706&lang=pl

3)

Wynik analizy, opisujący konkretne wskazania wraz z uzasadnieniem, zostanie zamieszczony
w karcie oceny.
Część C. Kryteria merytoryczne – kryteria punktowe:
3.1 Identyfikacja problemów i potrzeb, na które odpowiada innowacja społeczna: 0-10 punktów
W ramach kryterium oceniane jest:
 czy wskazano, jaka jest istota problemu, kogo dotyczy,

4

Dopuszczenie formularza do oceny merytorycznej nie gwarantuje wyboru formularza wstępnego pomysłu na innowację społeczną do przejścia
do kolejnego etapu – etapu rozwijania innowacji społecznej i składania formularzy kompletnych pomysłów na innowacje społeczne.
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7.

8.
9.

10.

11.

czy zaproponowana innowacja społeczna odpowiada na rzeczywiste potrzeby oraz czy jest
ona adekwatna do wskazanych potrzeb i problemów.
3.2. Opis innowacji społecznej: 0-20 punktów
W ramach kryterium oceniane jest:
 co jest przedmiotem innowacji społecznej,
 jaki jest potencjalny zakres oddziaływania innowacji,
 czy innowacja społeczna może stanowić odpowiedź na przedstawione problemy i potrzeby
grup docelowych.
3.3. Adekwatność doboru grupy docelowej: 0-10 punktów
W ramach kryterium oceniane jest:
 czy grupa docelowa (użytkownicy i odbiorcy innowacji społecznej) została jasno określona,
 czy korzyści dla grupy docelowej (użytkowników i odbiorców innowacji społecznej)
płynące z wdrażania innowacji zostały przedstawione i są bezsprzeczne.
3.4. Potencjał Innowatora społecznego: 0-10 punktów
W ramach kryterium oceniane jest:
 czym motywuje się Innowator przystępując do realizacji projektu,
 czy Innowator posiada kompetencje i doświadczenie w obszarze proponowanej innowacji.
Ostateczna liczba punktów, którą uzyskał wstępny pomysł na innowację społeczną będzie średnią
arytmetyczną punktów przyznanych przez 2 ekspertów.
Potencjalny innowator społeczny zostanie zaproszony do złożenie kompletnego pomysłu na innowacje,
gdy przedłożony wstępny pomysł na innowacje spełni kryteria dostępu i uzyska co najmniej 60%
z pośród maksymalnie 50 punktów możliwych do uzyskania, przy czym do następnego etapu w I i II
naborze przechodzi maksymalnie 30 innowatorów, którzy uzyskali najwyższą punktację.
W przypadku gdy liczba wstępnych pomysłów na innowacje, które spełniły kryteria dostępu i uzyskały
w I i II naborze co najmniej 60% z pośród maksymalnie 50 punktów możliwych do uzyskania, przekracza
liczbę 30, tworzona jest lista rezerwowa, na której umieszczane są wstępne pomysły na innowacje,
które zgodnie z przyznaną punktacją zajęły miejsce 31 i kolejne.
W przypadku rozbieżności w ocenie kryterium A lub B (kryteria dostępu, ocena zostanie dokonana
przez eksperta rozstrzygającego. Ocena negatywna na poziomie jednego lub więcej kryteriów dostępu
powoduje odrzucenia wstępnego pomysłu na innowacje społeczne.
W przypadku rozbieżności w ocenie kryterium punktowych, gdy różnica w otrzymanej liczbie punktów
pomiędzy ekspertami jest większa niż 20% (obliczenia dokonuje się przyjmując za 100% ocenę wyższą,
następnie dokonywane jest przeliczenie, jaki odsetek punktów oceny wyższej stanowi ocena niższa),
oceny dokona ekspert rozstrzygający. W takich przypadkach, ocenę końcową stanowić będzie średnia
arytmetyczna oceny eksperta rozstrzygającego oraz oceny jednego eksperta oceniającego najbliższej
pod względem liczby punktów ocenie eksperta rozstrzygającego.
Do złożenia kompletnego pomysłu na innowację społeczną w I i II naborze zostanie wybranych 60
wstępnych pomysłów na innowacje społeczne (po 30 w I i II rundzie naboru).
W przypadku niewyłonienia 30 wstępnych pomysłów na innowacje społeczne w I i II rundzie, zostanie
ogłoszona rekrutacja uzupełniająca trwająca minimum 30 dni, o czym niezwłocznie poinformuje się na
portalu www.dobreinnowacje.pl.
Dla rekrutacji uzupełniającej zostanie stworzona osobna lista rankingowa. Rekrutacja uzupełniająca
będzie odbywała się z zachowaniem procedur przewidzianych dla naboru wstępnych pomysłów
na innowacje społeczne.
W sytuacji, w której kilka wstępnych pomysłów na innowacje społeczne uzyska tę samą liczbę
punktów, o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu decydować będzie liczba punktów otrzymanych
łącznie w kryterium oceny merytorycznej Opis innowacji społecznej oraz w kryterium Adekwatność
doboru grupy docelowej. W przypadku gdy łączną liczba punktów otrzymanych w ww. kryteriach
będzie taka sama, decyzję który Innowator zostanie zakwalifikowany do złożenia formularza
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kompletnego pomysł na innowację społeczną podejmie KOI porównując stopień innowacyjności
przedstawionych wstępnych pomysłów na innowacje społeczne.
Po zakończeniu oceny merytorycznej na portalu www.dobreinnowacje.pl zostanie opublikowana lista
rankingowa wstępnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały zakwalifikowane do złożenia
formularza kompletnego pomysłu na innowacje społeczną oraz lista rezerwowa.
Wyniki oceny merytorycznej wstępnych pomysłów na innowacje społeczne zostaną zamieszczone
w Panelach Innowatorów. Informacja o wyniku oceny merytorycznej zostanie przesłana na adres
e -mailowy Innowatora podany w formularzu wstępnego pomysłu na innowację społeczną5.
Innowatorzy mają możliwość odwołania się od oceny merytorycznej w terminie 7 dni roboczych
od opublikowania listy rankingowej wstępnych pomysłów na innowacje. Odwołanie powinno
wyczerpująco uzasadniać przyczynę odwołania się od wyników oceny merytorycznej.
Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania listy
rankingowej wstępnych pomysłów na innowacje, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Innowatora społecznego. Odwołanie należy złożyć osobiście, przesłać listem
poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną do Biura Projektu. O dotrzymaniu terminu
decyduje data stempla lub data wpływy do skrzynki mailowej. W przypadku składania protestu
osobiście, o dotrzymaniu terminu decyduje data oraz godzina. Protesty składane osobiście w Biurze
Projektu przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00. Odwołania otrzymane po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Odwołania będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Zasadność
odwołania rozpatrywane będzie podczas posiedzenia przez KOI.
W sytuacji kiedy odwołanie jest zasadne, ekspert rozstrzygający przeprowadza ponowną ocenę
merytoryczną wstępnego pomysłu na innowacje społeczną i jest to ocena ostateczna.
Inkubator przekazuje Innowatorowi społecznemu pisemną informację zawierającą decyzję dotyczącą
odwołania wraz z uzasadnieniem. Jest to decyzja, od której nie przysługuje dalsze odwołanie.

8. Zasady składania kompletnych pomysłów na innowacje społeczne
1. Do złożenia kompletnego pomysłu na innowację społeczną zostaną zaproszeni innowatorzy społeczni
wybrani zgodnie z zapisami punktu 7.2.4.
2. Innowator może dobrowolnie zrezygnować z udziału w Projekcie grantowym po ogłoszeniu wyników
naboru na wstępne pomysły na innowacje społeczne.
3. W przypadkach rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie grantowym, do udziału w Projekcie (tj. składania
formularza kompletnego pomysłu na innowację społeczną) zostaje zakwalifikowany kolejny Innowator
z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.
4. Uprawnionym do złożenia formularza na kompletny pomysł na innowację społeczną i zawarcia
z Inkubatorem umowy o powierzenie grantu na innowację społeczną jest Innowator społeczny, który
spełnia łącznie poniższe warunki:
1) spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie grantowym wskazane w pkt 4 Warunki udziału
w Projekcie grantowym;
2) jego wstępny pomysł na innowację społeczną został wybrany do rozwinięcia zgodnie z punktem
7.2.4 (dla naborów I i II) lub 9.5.3.1. (dla naboru III);
3) deklaruje przygotowanie i złożenie specyfikacji innowacji społecznej we wskazanym terminie
zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu kompletnego pomysłu na innowację
społeczną;
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4)

deklaruje podpisanie umowy o powierzeniu grantu we wskazanym terminie zgodnie
z oświadczeniem zawartym w formularzu kompletnego pomysłu na innowację społeczną.
5. Informacja o terminie naboru na kompletne pomysły na innowacje społeczne zostanie zamieszczona
na portalu www.dobreinnowacje.pl oraz zostanie przekazana Innowatorom społecznym drogą
elektroniczną na adresy mailowe podane w formularzach wstępnych pomysłów w ciągu dwóch tygodni
od zakończenia oceny wstępnych pomysłów na innowacje. Termin naboru nie może być krótszy niż 60
dni od opublikowania listy rankingowej wstępnych pomysłów. W ramach naboru Inkubator zapewnia
wsparcie Innowatorom w zakresie określonym w punkcie 3.4.2. Etapy realizacji Projektu grantowego.
6. Kompletny pomysł na innowacje społeczne jest wypełniany przez Innowatora w elektronicznym
formularzu kompletnego pomysłu na innowację społeczną dostępnym w Panelu Innowatora na
portalu www.dobreinnowacje.pl.
7. Formularz kompletnego pomysłu na innowacje społeczne będzie dostępny do wypełnienia w Panelu
Innowatora w terminie naboru.

9. Ocena kompletnych pomysłów na innowacje społeczne - zasady,
kryteria i proces wyboru Grantobiorców
9.1. Ocena formalna kompletnych pomysłów na innowacje społeczne
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Eksperci oceniający formularze kompletnych pomysłów na innowację społeczną pod względem
formalnym i merytorycznym są zobowiązani do zachowania całkowitej bezstronności w stosunku
do ocenianych pomysłów i samych Innowatorów.
Inkubator dokona oceny formalnej złożonego przez Innowatora społecznego formularza kompletnego
pomysłu na innowację społeczną w oparciu o kartę oceny formalnej.
Kryteria oceny formalnej:
1) Czy formularz kompletnego pomysłu na innowację społeczną został przesłany we wskazanym
terminie,
2) Czy formularz kompletnego pomysłu na innowację społeczną został przesłany za pośrednictwem
Internetowego Systemu Inkubowania, dostępnego na portalu www.dobreinnowacje.pl,
3) Czy wszystkie pola w formularzu kompletnego pomysłu na innowację społeczną zostały
wypełnione w języku polskim,
4) Czy zaakceptowane zostały wszystkie oświadczenia i Podręcznik.
Oceny formalnej będą dokonywali eksperci oceniający formalnie (wymagania co do doświadczenia,
kwalifikacji i kompetencji ekspertów są przedstawione w pkt. 2.27) zgodnie z Załącznikiem nr 6.
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej skutkuje odrzuceniem pomysłu na
innowację społeczną. .
Ocena formalna trwa 10 dni od zakończenia naboru.
Po zakończeniu oceny formalnej Inkubator opublikuje na portalu www.dobreinnowacje.pl listę
kompletnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej
oraz listę kompletnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały przekazane do oceny
merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie zamieszczona w Panelach Innowatorów
w ISI oraz zostanie przesłana do Innowatorów na adresy e-mailowe podane w formularzu
kompletnego pomysłu na innowację społeczną.
Innowatorzy, których kompletne pomysły zostały odrzucone z powodów formalnych, będą mogli
w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Inkubator informacji o odrzuceniu odwołać się
od decyzji.
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Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Innowatora społecznego. Odwołanie należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub przesyłką
kurierską lub poprzez korespondencję elektroniczną do Biura Projektu. O dotrzymaniu terminu
decyduje data stempla. W przypadku składania odwołania osobiście, o dotrzymaniu terminu decyduje
data oraz godzina złożenia. Protesty składane osobiście w Biurze Projektu przyjmowane są
w godzinach 8:00 – 16:00. Odwołania otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Odwołania będą rozpatrywane na posiedzeniu przez KOI w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia
odwołania.
10. Decyzja podjęta przez Inkubator w zakresie odwołania ma charakter ostateczny.
11. Inkubator przekazuje Innowatorowi społecznemu pisemną informację zawierającą rozstrzygnięcie
odwołania wraz z jego uzasadnieniem.
12. Formularze kompletnych pomysłów na innowacje społeczne, które zostały pozytywnie ocenione pod
względem formalnym, zostają przekazane i poddane ocenie merytorycznej.

9.2 Ocena merytoryczna kompletnych pomysłów na innowacje społeczne
1.
2.

3.

4.

Formularz spełniający wymogi formalne, w kolejnym etapie jest oceniany merytorycznie.
Ocena merytoryczna kompletnych pomysłów składa się z 2 części: oceny formularza kompletnego
pomysłu na innowację społeczną przez 2 niezależnych ekspertów oceniających (wymagania
co do doświadczenia, kwalifikacji lub kompetencji ekspertów są przedstawione w pkt. 2.25)
oraz obrony pomysłu na innowację społeczną przed KOI. Wymagania co do doświadczenia, kwalifikacji
lub kompetencji członków KOI i są przedstawione w pkt. 2.21– 24.
Każdy formularz kompletnego pomysłu na innowację społeczną w pierwszej kolejności oceniany jest
przez 2 niezależnych ekspertów, w oparciu o kartę oceny merytorycznej kompletnego pomysłu
i obrony pomysłu na innowacje (Załącznik nr 8).
Formularze kompletnych pomysłów na innowacje społeczne będą oceniane według poniższego
kryterium dostępu i poniższych kryteriów ocenianych punktowo:
4.1. Kryterium standardów dostępności - kryterium musi być bezwzględnie spełnione, aby
formularz mógł być dalej oceniany. Kompletny pomysł na innowacje musi spełniać
wszystkie ze wskazanych poniżej standardów dostępności, o ile dotyczą danej innowacji :
a) szkoleniowy,
b) edukacyjny,
c) informacyjno-promocyjny,
d) cyfrowy,
e) architektoniczny,
f) transportowy.
Powyżej wskazane standardy rozumiane są zgodnie z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności
dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Inkubator zapewnia
innowatorom wsparcie w zakresie dostosowania pomysłu do wskazanych powyżej standardów
dostępności.
Ocena kryterium przeprowadzona jest na zasadzie spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie
kryterium powoduje odrzucenie kompletnego pomysłu na innowacje społeczną.
4.2. Poziom innowacyjności proponowanego rozwiązania – 0-15 punktów:
W ramach kryterium oceniane jest:
a) Jaki jest poziom innowacyjności (oryginalność rozwiązania w odniesieniu
do stosowanych obecnie, w tym również innowacji społecznych wdrażanych w okresie
ostatnich lat),
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b) Jaki charakter ma innowacja (uzasadnienie dla wdrożenia innowacji i jej znaczenia
z punktu widzenia rozwiązywania konkretnych problemów w obszarze dostępności).
4.3. Użyteczność rozwiązania dla grupy docelowej – 0-10 punktów:
W ramach kryterium oceniane jest:
a) dostosowanie innowacji do potrzeb grupy docelowej,
b) wpływ na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej.
4.4. Realność prawidłowego wykonania zaproponowanej innowacji społecznej – 0-10
punktów:
W ramach kryterium oceniane jest:
a) jakie działania zaplanowano w ramach opracowania innowacji (ocena zakresu
planowanych działań z punktu widzenia możliwości skutecznego opracowania
i testowania innowacji),
b) czy zaplanowane działania są adekwatne do zaproponowanej innowacji.
4.5. Realność i adekwatność zaproponowanych wydatków oraz efektywność kosztowa
proponowanego rozwiązania – 0-10 punktów:
W ramach kryterium oceniane jest:
a) adekwatność budżetu do zaproponowanych działań,
b) efektywność kosztów zaproponowanych działań.
4.6. Multiplikowalność rozwiązania w różnych środowiskach i dla różnych grup – 0-10 punktów:
W ramach kryterium oceniane jest:
a) jakie są możliwości wdrożenia innowacji bez jej modyfikowania w różnych
środowiskach/grupach,
b) czy innowacja może być modyfikowana pod kątem jej wdrażania dla różnych grup
docelowych/środowisk.
4.7. Kryteria horyzontalne – 0-5 punktów:
W ramach kryterium oceniane jest:
a) ocena stopnia realizacji i zaproponowanych mechanizmów w ramach innowacji
w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji,
b) ocena stopnia realizacji i zaproponowanych mechanizmów w ramach innowacji
w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju.
Ostateczna liczba punktów, którą uzyskał kompletny pomysł na innowację społeczną będzie średnią
arytmetyczną punktów przyznanych przez 2 ekspertów oceniających. W przypadku rozbieżności
w ocenie gdy różnica w sumie otrzymanych punktów pomiędzy ekspertami jest większa niż 30%
(obliczenia dokonuje się przyjmując za 100% ocenę wyższą, następnie dokonywane jest przeliczenie,
jaki odsetek punktów oceny wyższej stanowi ocena niższa), oceny dokona ekspert rozstrzygający.
W takich przypadkach, ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna oceny eksperta
rozstrzygającego oraz oceny jednego eksperta oceniającego najbliższej pod względem liczby punktów
ocenie eksperta rozstrzygającego.
Każdemu uczestnikowi przesłana zostanie karta oceny jego pomysłu na innowacje niezwłocznie
po zakończeniu oceny merytorycznej.
Do obrony pomysłów na innowacje przed KOI zostają skierowane pomysły, które uzyskały minimum
60% punktów, to jest 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia.

9.3 Obrona pomysłów na innowacje społeczne przed Komisją Oceny Innowacji
1. Po zakończeniu oceny merytorycznej kompletnych pomysłów na innowacje społeczne następuje
obrona pomysłów na innowacje społeczne przed KOI.
2. KOI ocenia pomysły na innowacje zgodnie z kartą oceny merytorycznej i obrony kompletnego pomysłu
na innowację społeczną (Załącznik nr 8). Każdy ekspert zasiadający w KOI (ds. Dostępności, Osób
Niepełnosprawnych oraz starszych; ds. Projektowania i wzornictwa; ds. Innowacji Społecznych; ds.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nowoczesnych Technologii) ma możliwość przyznania innowacji od 0 do 10 punktów za potencjał do
włączenia innowacji do praktyki. Punkty przyznane przez ekspertów są sumowane - każda innowacja
ma możliwość otrzymania dodatkowych 40 punktów na obronie.
Informacja o terminie obrony pomysłu na innowację społeczną przed KOI zostanie uzgodniona
z Innowatorem i przekazana mu drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w formularzu
kompletnego pomysłu na innowację społeczną, zostanie także zamieszczona w Panelu Innowatora oraz
przekazana przez Opiekuna Innowacji drogą telefoniczną. Minimalny termin wyznaczenia obrony
wynosi 10 dni od daty przekazania innowatorowi karty oceny merytorycznej.
Obrona pomysłu będzie miała miejsce w siedzibie Inkubatorów lub siedzibie Partnera Projektu.
W uzasadnionych wypadkach dopuszczona będzie możliwość przeprowadzenia rozmowy KOI
z Innowatorem za pomocą komunikacji zdalnej. Obrony pomysłów w naborze dodatkowym (III nabór)
prowadzone będą zdalnie).
Kompletne pomysły na innowacje społeczne, które nie przejdą etapu obrony, tj. Innowatorzy społeczni
nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie i miejscu, nie będą brane pod uwagę przy wyborze innowacji
społecznych do sfinansowania.
Liczba punktów, jaką Innowator społeczny otrzymuje za kompletny pomysł na innowację społeczną,
jest sumą punktów otrzymanych za ocenę merytoryczną formularza kompletnego pomysłu
na innowację społeczną oraz punktów otrzymanych z obrony pomysłu na innowację społeczną przed
KOI.
Po zakończeniu etapu obrony pomysłów na innowacje społeczne KOI na posiedzeniu zamykającym
zatwierdza listę rankingową kompletnych pomysłów na innowacje społeczne. Warunkiem
umieszczenia na liście rankingowej jest uzyskanie 60% możliwych do uzyskania punktów z pośród 100
punktów możliwych do zdobycia.
Do etapu opracowania i testowania zostaną wybrane kompletne pomysły na innowacje społeczne,
które otrzymają najwyższą liczbę punktów łącznie za ocenę merytoryczną oraz obronę, przy czym jeśli
liczba kompletnych pomysłów na innowacje umieszczonych na liście rankingowej w I i II rundzie
przekracza 20, tworzona jest lista rezerwowa obejmująca innowacje, które zgodnie z przyznaną
punktacją zajęły miejsce 21 i kolejne.
W przypadku jednakowej liczby punktów do etapu opracowania i testowania zostanie zakwalifikowana
innowacja społeczna, która uzyska większą liczbę punktów za obronę pomysłu. Jeżeli liczba punktów
za obronę pomysłu jest w porównywanych innowacjach taka sama, do realizacji zakwalifikuje się
innowacja społeczna, która uzyskała więcej punktów w kryteriach Poziom innowacyjności
proponowanego i Użyteczność rozwiązania dla grupy docelowej.
Lista rankingowa kompletnych pomysłów na innowacje społeczne, które przeszły do kolejnego etapu
i otrzymają wsparcie finansowe (grant) oraz lista rezerwowa pozostałych pomysłów są zatwierdzane
przez KOI oraz ogłaszane na portalu www.dobreinnowacje.pl.
Informacja o wyniku oceny zostanie zamieszczona w Panelu Innowatora oraz przesłana Innowatorom
na adres e-mailowy podany w formularzu w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez
KOI.
Innowatorzy mają możliwość odwołania się od oceny merytorycznej w terminie 7 dni roboczych
od dnia przekazania przez Inkubator oceny merytorycznej swojego pomysłu. Odwołanie powinno
wyczerpująco uzasadniać przyczynę odwołania się od wyników oceny merytorycznej tj. powinno
wskazywać, z którymi ocenami Innowator się nie zgadza, wraz z podaniem uzasadnienia swojego
stanowiska względem uzyskanej oceny.
Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Innowatora społecznego. Odwołanie należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym, przesyłką
kurierską lub korespondencją elektroniczną do Biura Projektu. O dotrzymaniu terminu decyduje data
stempla lub data wpływy do skrzynki poczty elektronicznej. W przypadku składania protestu osobiście,
o dotrzymaniu terminu decyduje data oraz godzina. Protesty składane osobiście w Biurze Projektu
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14.

15.

16.

17.

przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00. Odwołania otrzymane po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Odwołania będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Zasadność
odwołania rozpatrywana będzie przez władze Lidera – prezes Zarządu SWIG Delta Partner i Partnera
projektu – dyrektor Zamku Cieszyn lub w wypadku zaangażowania na dowolnym poziomie w ocenę
przez te osoby lub możliwość wystąpienia zagrożenia dla bezstronności odpowiednio wiceprezes
Zarządu Lidera i wicedyrektor Partnera.
W sytuacji kiedy odwołanie jest zasadne, kompletny pomysł na innowacje społeczną oraz karty oceny
kompletnego pomysłu na innowacje społeczne, przekazywane są do oceny przez rozstrzygającego
oceniającego, który przeprowadza wyłącznie ocenę formularza kompletnego pomysłu na innowację
społeczną. Ocena ta ma charakter ostateczny.
Inkubator przekazuje Innowatorowi społecznemu pisemną informację zawierającą decyzję dotyczącą
odwołania wraz z uzasadnieniem. Jest to ostateczna decyzja, od której nie przysługuje dalsze
odwołanie.
Ostateczna lista rankingowa kompletnych pomysłów na innowacje społeczne zatwierdzona przez KOI
do etapu opracowania i testowania zostanie opublikowana na portalu www.dobreinnowacje.pl, nie
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia wszystkich protestów i przeprowadzenia
powtórnej oceny i jednocześnie nie później niż w terminie 1 miesiąca od zakończenia oceny
kompletnych pomysłów na innowacje.

9.4 Lista rezerwowa pomysłów na innowacje społeczne
1.

2.

9.5.

W przypadku rezygnacji Innowatora społecznego, którego innowacja przeszła do etapu opracowania
i testowania, jego miejsce zajmuje Innowator społeczny z największą liczbą punktów z listy
rezerwowej.
Innowator społeczny z największą liczbą punktów na liście rezerwowej zostaje zakwalifikowany do
otrzymania grantu także wówczas, gdy Innowator z listy rankingowej nie przekaże Inkubatorowi
podpisanej przez Innowatora umowy o powierzeniu grantu wraz z wymaganymi załącznikami
w terminie wskazanym przez Inkubator.

Nabór dodatkowy

1. W przypadku, gdy zabraknie Innowatorów na liście rezerwowej, przeprowadzony zostanie III nabór nabór dodatkowy. W III naborze mogą wziąć udział Innowatorzy, którzy spełniają warunki określone
w p. 4. Warunki udziału w Projekcie grantowym.
2. Zasady składania wstępnych pomysłów na innowacje społeczne w III naborze
2.1. Dla III naboru obowiązują zasady opisane w punktach 6.1., 6.2. oraz od 6.5. do 6.11.
2.2.
3. Nabór dodatkowy na wstępne pomysły na innowacje społeczne będzie prowadzony przez 30 dni.
Nabór będzie miał otwarty charakter i rozpocznie się w pierwszej połowie 2022 r. Ocena wstępnych
pomysłów na innowacje społeczne - zasady, kryteria i proces wyboru zgodnie z punktami 7.1.; 7.2.1.7.2.3., 7.2.6.-7.2.7. oraz 7.2.11 – 7.2.18
3.1. Potencjalny innowator społeczny zostanie zaproszony do złożenia kompletnego pomysłu
na innowacje, gdy przedłożony wstępny pomysł na innowacje spełni kryteria dostępu i uzyska
co najmniej 60% z pośród maksymalnie 50 punktów możliwych do uzyskania, przy czym
do następnego etapu w III naborze przechodzi maksymalnie 15 innowatorów, którzy uzyskali
najwyższą punktację.
4. Zasady składania kompletnych pomysłów na innowacje społeczne w III naborze
4.1. Do złożenia kompletnego pomysłu na innowację społeczną zostaną zaproszeni innowatorzy
społeczni wybrani zgodnie z zapisami punktu 9.5.3.1.
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4.2. Dla III naboru obowiązują zasady opisane w punktach 8.2.- 8.4. oraz 8.6- 8.7.
4.3. Informacja o terminie naboru na kompletne pomysły na innowacje społeczne zostanie
zamieszczona na portalu www.dobreinnowacje.pl oraz zostanie przekazana Innowatorom
społecznym drogą elektroniczną na adresy mailowe podane w formularzach wstępnych pomysłów
w ciągu dwóch tygodni od zakończenia oceny wstępnych pomysłów na innowacje. Termin naboru
nie może być krótszy niż 21 dni od opublikowania listy rankingowej wstępnych pomysłów dla III
naboru.
3. Ocena kompletnych pomysłów na innowację będzie zgodna z zasadami określonymi w punktach 9.1,
9.2, 9.3.1-9.3.7., 9.3.9-9.3.17 oraz 9.4 Podręcznika procedur.
Do etapu opracowania i testowania zostaną wybrane kompletne pomysły na innowacje społeczne, które
otrzymają najwyższą liczbę punktów łącznie za ocenę merytoryczną oraz obronę, przy czym jeśli liczba
kompletnych pomysłów na innowacje umieszczonych na liście rankingowej w III naborze przekracza 5,
tworzona jest lista rezerwowa obejmująca innowacje, które zgodnie z przyznaną punktacją zajęły miejsce
6 i kolejne.

10. Specyfikacja innowacji społecznych
1.

2.
3.

W okresie do 2 miesięcy (dla naboru I i II) lub do 14 dni (dla III naboru) od dnia opublikowania listy
rankingowej innowacji społecznych rekomendowanych do opracowania i testowania Inkubator wraz
z Innowatorem społecznym opracuje specyfikację innowacji społecznej. Nad przygotowaniem
specyfikacji innowacji społecznej będzie pracował Opiekun Innowacji społecznej z ramienia
Inkubatora wraz z Innowatorem. Zakres wsparcia dla innowatora w zakresie opracowania i testowania
innowacji określono w punkcie 3.6.1 Podręcznika procedur. Ostateczny kształt dokumentu będzie
ustalany pomiędzy stronami na spotkaniach w Inkubatorach oraz poprzez korespondencję e-mailową,
drogą telefoniczną oraz musi zostać zaakceptowany przez Zarząd Projektu. Pisemna akceptacja
specyfikacji jest przekazywana innowatorowi.
Wzór Specyfikacji innowacji społecznej jest załącznikiem nr 10 do niniejszego Podręcznika.
Po zawarciu umowy o powierzenie grantu Innowatorzy zobowiązani są do opracowania i testowania
swoich innowacji zgodnie ze specyfikacją innowacji społecznej i na zasadach określonych w umowie
o powierzeniu grantu. Proces opracowania i testowania nie może trwać dłużej niż 8 miesięcy – przy
czym okres testowania nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy – i odbywa się na grupie
użytkowników/odbiorców lub w organizacji. Program i zakres, w tym liczebność grupy odbiorców
i użytkowników, musi zapewnić wiarygodność uzyskanych wyników i uwzględniać specyfikę innowacji.

10. 1 Koszty związane z opracowaniem i testowaniem innowacji społecznej
1.

2.

3.
4.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach udzielanego grantu są wyłącznie koszty merytoryczne
bezpośrednio związane z opracowaniem i testowaniem innowacji społecznych. Koszty są przypisane
do poszczególnych efektów częściowych /efektu końcowego.
Ocena kwalifikowalności kosztów, w tym analiza zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
unijnego i prawa krajowego, Podręcznikiem procedur oraz umową o powierzenie grantu następuje
na etapie przygotowywania specyfikacji innowacji społecznej.
Wydatki ponoszone przez grantobiorców muszą być dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i efektywny.
Kwalifikowalność podatku VAT:
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a. W przypadku gdy stroną umowy są osoby fizyczne oraz grupy nieformalne wydatki w ramach
grantu mogą ̨ obejmować ́ koszt podatku (VAT), tj. wydatki mogą ̨ być szacowane w kwotach
brutto.
b. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, należy
złożyć oświadczenie o szacowaniu wydatków związanych z innowacją w kwotach netto,
a w sytuacji, gdy podmiot aplikujący nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku i szacuje
wydatki związane z innowacją w kwotach brutto, należy złożyć oświadczenie o braku prawnej
możliwości odzyskania podatku VAT.
5. W ramach prac nad Specyfikacją innowacji Inkubator wspiera Grantobiorcę w ocenie:
1) czy wydatki są zgodne z celami Projektu grantowego;
2) czy wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków czyli okresie opracowania
i testowania innowacji;
3) czy wydatki będą bezpośrednio związane z opracowaniem i testowaniem innowacji społecznej
i będą niezbędne dla jej właściwego przetestowania;
4) czy wydatki będą zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno
krajowego, jak i unijnego;
5) czy wydatki ponoszone przez Grantobiorców zostaną dokonane w sposób oszczędny,
tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
6) zostaną dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
6. Weryfikacja wysokości wydatków przeprowadzona zostanie na podstawie Załącznika nr 4
do Regulaminu Konkursu Innowacje społeczne MIKRO-INNOWACJE – Wskazówki IZ PO WER
do opracowania zestawienia standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER
oraz porównania wysokości poszczególnych wydatków w budżetach kompletnych pomysłów.
7. Ostateczny budżet każdej innowacji podlega pisemnej akceptacji przez Opiekuna innowacji i Zarząd
Projektu. Dokument akceptujący budżet jest przekazywany innowatorowi.
8. Weryfikacji na etapie opracowania i testowania innowacji (po podpisaniu umowy o powierzenie
grantu) podlega wyłącznie zgodność osiągniętych efektów częściowych i końcowych, dostarczonych
produktów z założeniami określonymi w specyfikacji innowacji.
9. Kosztami kwalifikowanymi w ramach grantu nie są koszty administracyjne związane z jego
wdrażaniem oraz koszty ewaluacji.
10. Innowatora społecznego nie obowiązują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

10. 2 Szacowanie wysokości grantów
1.

2.

3.

Szacowanie wysokości grantu jest procesem podzielonym na 2 etapy:
1) pierwszy etap - budżet opracowania i testowania innowacji społecznej przedstawiony przez
Innowatora społecznego w formularzu kompletnego pomysłu na innowację społeczną;
2) drugi etap - szczegółowy budżet opracowania i testowania innowacji społecznej opracowany
wspólnie przez Innowatora społecznego i Inkubator, zatwierdzony przez Zarząd Projektu,
i przedstawiony w specyfikacji innowacji społecznej.
Inkubator dopuszcza możliwość zmiany (zwiększenia bądź zmniejszenia) przez Innowatora kosztów
opracowania i testowania innowacji społecznej na innowację społeczną na etapie opracowania
specyfikacji innowacji, jednakże wartość grantu nie może być niższa niż 10 000 PLN i nie może być
wyższa niż 50 000 PLN.
Grant przekazywany jest Innowatorowi w 2 transzach zaliczkowych: 50% grantu jest przekazywanych
w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu; 50% po osiągnięciu przez
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Innowatora co najmniej 50% zaplanowanych efektów częściowych wypłacaną w ciągu 14 dni
roboczych od zatwierdzenia przez Grantodawcę dokumentów potwierdzających osiągniecie 50%
zaplanowanych efektów częściowych.

10.3 Umowa o powierzenie grantu
1.

2.

3.
4.

5.

Grant na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej udzielany jest Innowatorowi
społecznemu na podstawie umowy o powierzeniu grantu. Jej wzór stanowi załącznik nr 11
do niniejszych Podręcznika.
Przed zawarciem umowy o powierzenie grantu Innowator społeczny ma obowiązek przedłożyć
Inkubatorowi w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania pisemnej akceptacji specyfikacji innowacji
następujące dokumenty:
1) dane personalne i funkcję osoby/osób, która/e będzie/będą podpisywała/y umowę
lub pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania umowy jeśli umowa będzie
podpisywana przez osobę niewymienioną w KRS;
2) oświadczenie, że żadna z osób uprawnionych do reprezentacji Innowatora społecznego
nie została prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze;
3) oświadczenie zarządu, że wobec organizacji nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,
organizacja nie znajduje się w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie
zawiesiła swojej działalności i nie jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze dotyczy tylko osób prawnych;
4) oświadczenie, że Innowator społeczny nie zalega z opłacaniem składek na rzecz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych
wymaganych opłat;
5) informację o wydzielonym rachunku bankowym do obsługi grantu;
6) pełnomocnictwa dla Lidera do reprezentowania grupy nieformalnej – dotyczy Innowatorów
będących grupą nieformalną osób fizycznych.
Inkubator może weryfikować zgodność przedłożonych oświadczeń ze stanem faktycznym.
Umowa o powierzenie grantu wraz ze wszystkim załącznikami do niej musi zostać podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentowania Innowatora społecznego i dostarczona w ciągu 10 dni
roboczych od dnia przekazania jej przez Inkubator w wersji elektronicznej na adres e-mailowy
Innowatora. Umowę o powierzenie grantu Innowator społeczny może podpisać osobiście w siedzibie
Inkubatora.
Inkubator zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy o powierzenie grantu w wypadku
niedostarczenia przez Innowatora społecznego dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy
we wskazanym terminie.

10.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu
1.
2.
3.
4.
5.

Warunkiem przekazania pierwszej transzy grantu jest wniesienie zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy o powierzenie grantu.
Formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu jest weksel in blanco z
deklaracją wystawcy weksla in blanco.
O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Inkubator po konsultacji z Grantobiorcą.
Koszty ustanowienia i zniesienia zabezpieczenia obciążają Grantobiorcę i nie stanowią kosztów
udzielonego grantu.
Innowator społeczny ma obowiązek przekazać Inkubatorowi zabezpieczenie nie później niż 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.
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6.

Zwrot zabezpieczenia następuje po wywiązaniu się Innowatora społecznego ze wszystkich warunków
umowy o powierzenie grantu, w tym złożenia raportu z przetestowanej innowacji społecznej
i uzyskania protokołu odbioru przetestowanej innowacji przez Inkubatora.

10.5 Zasady dotyczące rozliczania grantów
1.
2.

3.

4.

5.

Granty są rozliczane za efekty częściowe i efekt końcowy w formie elektronicznej lub papierowej w
zależności od wyboru Grantobiorcy.
Rozliczenie grantów następuje poprzez złożenie:
1) efektów częściowych i efektu końcowego innowacji społecznej (modelowego rozwiązania/
produktu);
2) oświadczeń o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;
3) protokołów odbioru efektów częściowych innowacji społecznej;
4) protokołu odbioru wypracowanej innowacji społecznej (efektów częściowych/efektu
końcowego)
Termin i rodzaj składanych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia kolejnych etapów
i osiągnięcia kolejnych efektów częściowych, zostanie określony dla każdej z innowacji w umowie
o powierzenie grantu w oparciu o indywidualny harmonogram opracowania i testowania innowacji
społecznej oraz specyfikację.
Inkubator będzie rozliczał powierzony grant poprzez weryfikację protokołów, oświadczeń
i przedłożonych efektów częściowych /efektu końcowego, zgodnie z zapisami umowy o powierzenia
grantu, w tym w Specyfikacji innowacji.
Inkubator w ramach rozliczania grantu nie sprawdza dokumentów księgowych stanowiących dowód
poniesionych w ramach grantu wydatków.

11. Monitoring i kontrola innowacji społecznych
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Inkubator będzie prowadził stały monitoring testowanych innowacji społecznych.
Prawidłowość testowania innowacji będzie weryfikowana na podstawie:
1) bieżących kontaktów z Innowatorami społecznymi (telefonicznych, przez komunikację
internetową, e-mailowych);
2) weryfikacji składanych efektów częściowych i efektu końcowego, protokołów i oświadczeń;
3) spotkań i rozmów z Innowatorami społecznymi podczas ich wizyt w Inkubatorze, szkoleń
tematycznych;
4) kontroli merytorycznej w miejscu testowania innowacji społecznej.
Monitoring obejmuje: monitorowanie postępów w realizacji zaplanowanych działań i monitorowanie
stopnia osiągnięcia efektów częściowych/efektu końcowego.
Grantobiorca zostanie poinformowany o wizycie pocztą elektroniczną na adres wskazany
do korespondencji w terminie 7 dni roboczych przed planowaną wizytą wraz z podaniem
szczegółowego przedmiotu wizyty.
Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu reguluje umowa o powierzenie grantu.
Innowator społeczny zobowiązuje się do wspierania Inkubatora w monitorowaniu osób / instytucji
będących uczestnikami Projektu, w tym do zbierania deklaracji udziału w Projekcie grantowym
od odbiorców oraz użytkowników biorących udział w opracowaniu i testowaniu innowacji społecznej,
którzy odnoszą z tego typu bezpośrednią korzyść.
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11.1 Zmiany w opracowanej i testowanej innowacji społecznej
1.

2.
3.
4.
5.

W trakcie opracowania i testowania innowacji społecznej Innowatorzy społeczni mogą wprowadzać
modyfikacje w zaplanowanych działaniach pod warunkiem, że są one uzasadnione i nie powodują:
1) zmiany zasadniczego zakresu innowacji społecznej i spodziewanych efektów częściowych i efektu
końcowego;
2) przedłużenia terminu zakończenia realizacji i testowania innowacji społecznej podanego
w umowie o powierzenie grantu, chyba że okres testowania innowacji społecznej zgodnie
ze specyfikacją innowacji i umową o udzielenie grantu jest krótszy niż 6 miesięcy;
3) zmiany grupy docelowej, do której skierowana jest innowacja społeczna.
O zmianach w testowanej innowacji społecznej Innowator społeczny informuje w formie wniosku
o zmianę w testowanej innowacji społecznej w Panelu Innowatora.
Wniosek o zmianę w innowacji społecznej rozpatruje Inkubator w ciągu 7 dni roboczych i informuje
o rozstrzygnięciu Innowatora społecznego w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
Złożenie wniosku o zmianę w testowanej innowacji społecznej nie jest równoznaczne z uznaniem tych
zmian oraz możliwością ich wprowadzenia.
W przypadku uznania wniosku o zmianę w testowanej innowacji przez Grantodawcę, nie zachodzi
konieczność zawarcia aneksu do umowy o powierzenie grantu.

12. Odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z celami Projektu grantowego
1.

2.

3.
4.

W przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z celami Projektu grantowego Grantobiorca
zobowiązuje się do zwrotu całości lub części grantu na rachunek bankowy Inkubatora w terminie 30
dni od dnia wysłania przez Inkubator wezwania drogą elektroniczną na adres mailowy podany
w umowie oraz listem poleconym na adres korespondencyjny podany w specyfikacji innowacji
społecznej6.
Inkubator może określić kary umowne (w tym odsetki) dla Grantobiorcy w sytuacji, gdy w związku
z nienależytą realizacją Specyfikacji innowacji przez Innowatora społecznego na Inkubator zostanie
nałożona korekta finansowa przez Instytucję Zarządzającą. Kara umowna nie może być wyższa niż
korekta finansowa nałożona przez Instytucję Zarządzającą.
Wysokość środków, o których mowa powyżej, zostanie wskazana przez Inkubator w piśmie
informującym Innowatora społecznego o konieczności zwrotu środków.
Inkubator dopuszcza możliwość zawieszenia wypłaty 2 transzy w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w odniesieniu do testowanej innowacji do czasu ich usunięcia przez Innowatora
społecznego; zawieszenie wypłaty 2 transzy może także nastąpić w przypadku opóźnień
w opracowaniu i testowaniu innowacji społecznej, w tym opóźnień w osiąganiu zaplanowanych
efektów częściowych i końcowych innowacji.

6

Rachunek bankowy Inkubatora zostanie podany w umowie na powierzenie grantu.
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13. Wybór innowacji społecznych do upowszechniania
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Po zakończeniu opracowania i testowania innowacji społecznych z I i II przeprowadzona zostaje
ewaluacja ex-post wszystkich testowanych innowacji (z naborów I, II, i III) . Przedsięwzięcia z III naboru
mogą zostać poddane ewaluacji w końcowej fazie testowania.
Rezultatem ewaluacji jest raport z ewaluacji wraz z case studies wszystkich przetestowanych
innowacji oraz rekomendacjami do upowszechnienia.
Ostatecznego wyboru 4 innowacji do upowszechnienia dokona KOI na podstawie raportu z ewaluacji,
stosując następujące kryteria:
a. Użyteczność ekonomiczna – punktacja w skali od 0 do 10;
b. Powszechność użyteczności – punktacja w skali od 0 do 10;
c. Otwartość innowacji – punktacja w skali od 0 do 10;
d. Replikowalność – punktacja w skali od 0 do 10.
Decyzja KOI jest podejmowania podczas posiedzenia. Decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega
odwołaniu. Decyzja wraz z uzasadnieniem zostanie zawarta w protokole z posiedzenia.
Obowiązkiem Grantodawcy jest opracowanie ostatecznej wersji innowacji społecznej, we współpracy
z Innowatorem społecznym, przystosowaną do wdrażania na szeroką skalę.
Innowacje społeczne wybrane do upowszechnienia zostaną wsparte poprzez:
a. Opracowanie identyfikacji wizualnej;
b. Organizację spotkań z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem innowacji – 3 misje dla
każdej z wybranych innowacji;
c. Opracowanie video wizytówki dla każdej z wybranych innowacji;
d. Promocja innowacji poprzez wystawy w trakcie wydarzeń związanych z dizajnem.

14. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Niniejszy Podręcznik procedur obowiązuje od dnia jego publikacji na portalu www.dobreinnowacje.pl.
Ostateczna interpretacja niniejszego Podręcznika procedur należy do Inkubatora.
Inkubator zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmian w niniejszym Podręczniku
procedur.
Zmiana w Podręczniku procedur obowiązuje od dnia jego publikacji na portalu:
http://dobreinnowacje.pl/
Niniejszy Podręcznik procedur oraz zmiany, o których mowa w pkt. 3 podlegają ścisłej akceptacji i są
zatwierdzane przez Instytucję Zarządzającą.
Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające ze zmian wytycznych Instytucji
Zarządzającej, w tym warunków realizacji Projektu i innych dokumentów programowych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W zakresie spraw nieuregulowanych Podręcznikiem procedur obowiązują:
a) Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146,
z późn.zm.);
b) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 przyjęty decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.;
c) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020;
d) Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER
innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
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15. Spis załączników do Procedur
1. Załącznik nr 1 Formularz wstępnego pomysłu na innowacje społeczne w projekcie dla osób fizycznych
i grup nieformalnych.
2. Załącznik nr 2 Formularz wstępnego pomysłu na innowacje społeczne w projekcie „Polska dostępna –
dostępność do zaprojektowania” dla osób prawnych.
3. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej – wstępnego pomysłu na innowacje społeczne.
4. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej – wstępnego pomysłu na innowacje społeczne.
5. Załącznik nr 5 Deklaracja bezstronności, niezależności i poufności Członka Komisji Oceny
Innowacji/Eksperta.
6. Załącznik nr 6 Formularz kompletnego pomysłu na innowacje społeczne.
7. Załącznik nr 7 Karta oceny formalnej – kompletnego pomysłu na innowacje społeczną.
8. Załącznik nr 8 Karta oceny merytorycznej i obrony kompletnego pomysłu na innowacje.
9. Załącznik nr 9 Formularz specyfikacji innowacji w projekcie dla osób fizycznych i grup nieformalnych.
10. Załącznik nr 10 Formularz specyfikacji innowacji w projekcie dla osób prawnych.
11. Załącznik nr 11 Umowa o powierzenie grantu.
11.1 Załącznik nr 1 do Umowy Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę o powierzenie grantu.
11.2 Załącznik nr 2 do Umowy Wzór weksla i deklaracji wekslowej.
11.3 Załącznik nr 3 do Umowy Oświadczenie o wydatkowaniu grantu zgodnie z przeznaczeniem.
11.4 Załącznik nr 4 do Umowy Oświadczenie Uczestnika Projektu Grantowego.
11.5 Załącznik nr 5 do Umowy Oświadczenie o podatku od towarów i usług.
11.6 Załącznik nr 6 do Umowy Protokół odbioru efektów częściowych/końcowych.
11.7 Załącznik nr 7 do Umowy Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
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