
1. Rozdział 5.2 Obowiązkowe działania w projekcie – Czy każde z działań w projekcie musi 

stanowić odrębne zadanie we wniosku o dofinansowanie? 

Nie. Zgodnie z zapisami ww. punktu działania nr: 2 – rekrutacja grantobiorców, 3 – 

udzielenie grantów, 4 – wsparcie grantobiorców muszą stanowić odrębne zadania 

w projekcie. Natomiast działania nr 5 – wybór rozwiązań, które najlepiej sprawdziły 

się w praktyce/mają największy potencjał do skalowania i 6 – upowszechnienie oraz 

podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do i praktyki mogą być potraktowane 

łącznie, a działanie nr 1– przygotowanie procedur jest finansowane w ramach 

kosztów pośrednich. 

 

2. Czy Wnioskodawca może zaproponować w procedurach przyznawania grantów –jako 

zabezpieczenie umowy o powierzenie grantów – weksel in blanco? 

Zgodnie z zapisami „Minimalnego zakresu procedur realizacji projektu grantowego” 

(załącznik nr 1 do regulaminu), pkt 4.2, Beneficjent  jest zobowiązany do 

ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy grantowej i „należy [przy 

tym] przyjąć metodę adekwatną do specyfiki grantobiorców, która ich nie zniechęci 

do udziału w przedsięwzięciu, powinny to być raczej odpowiednie zapisy umowy 

dotyczące zobowiązania do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie 

z celami projektu grantowego, niż np. weksel.” Zapis ten nie wyklucza zatem użycia 

takiego narzędzia, ale też go nie rekomenduje. Decyzja w tym zakresie należy do 

wnioskodawcy. Proszę też wziąć pod uwagę, że regulamin konkursu przy opisie 

działania nr 1wskazuje, że „procedury nie mogą być skomplikowane, powinny być 

przyjazne innowatorom, napisane w sposób zrozumiały, przejrzysty. Obowiązki 

administracyjne wobec innowatorów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Inkubator nie może wprost przerzucać odpowiedzialności, jaka wynika z umowy 

o dofinansowanie podpisanej z IZ POWER, na grantobiorców”. 

 

3. Jak należy rozumieć zapis w punkcie 5.4 Grupa docelowa i uczestnik projektu: 

„W przypadku niniejszego konkursu odbiorcami są osoby z niepełnosprawnościami 

i osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji „ - prosimy o wyjaśnienie w jaki 

sposób definiować osoby starsze – tzn. ile lat wg. Ministerstwa ma osoba starsza ?  

Regulamin konkursu, podobnie jak Program rządowy Dostępność Plus,  nie definiuje 

wieku osoby starszej . W ramach konkursu chodzi o działania na rzecz osób starszych, 

które mają problem z mobilnością (poruszaniem się, przemieszczaniem) lub 

percepcją (wzrokowa, słuchowa, poznawcza, np. osłabiona kondycja psychiczna – 

problemy z pamięcią, koncentracją, depresja, choroby otępienne), natomiast sam 

wiek nie jest kwestią kluczową.  

 

4. Prosimy o doprecyzowanie zapisów  pkt 4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się 

o dofinansowanie „Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-

letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu, tj. 



doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie 

merytoryczne w temacie konkursu, tj. dostępności produktów lub usług dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji –

kryterium dostępu nr 5.” Jak należy rozumieć zapis „ doświadczanie w dostępności 

produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o 

ograniczonej mobilności lub percepcji” ? Jakiego rodzaju doświadczenie należy wykazać? 

W jaki sposób potwierdzić doświadczenie w tym zakresie? 

Celem konkursu jest wsparcie nowych pomysłów, które szybko i skutecznie pomogą 

rozwiązać problemy związane z niedoborem dostępnych produktów i usług, czy 

niedostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. 

I w takim kontekście należy rozumieć temat dostępności. Wnioskodawca powinien 

wykazać, że posiada doświadczenie w działalności, ukierunkowanej na poprawę 

dostępności środowiska – przestrzeni fizycznej, cyfrowej, systemów informacyjno-

komunikacyjnych, produktów i usług, tak aby osoby z niepełnosprawnościami oraz 

osoby starsze z ograniczoną mobilnością i percepcją mogły z tego środowiska 

korzystać na zasadzie równości z innymi. Należy zatem wykazać przedsięwzięcia, 

projekty, które w ww. tematyce zostały zrealizowane przez wnioskodawcę (lidera lub 

partnerów) oraz podać okres ich realizacji. Powinien on obejmować okres co najmniej 

3 lat wstecz, liczonych od terminu, do którego należy zgodnie z regulaminem składać 

wnioski o dofinansowanie. Aby móc ocenić, czy dane rozwiązanie jest innowacyjne, 

trzeba mieć bardzo dobre, bieżące rozeznanie w obszarze tematycznym konkursu.  

 

5. Prosimy o doprecyzowanie zakresu „referencji środowiskowych”. Czego powinny 

dotyczyć referencje - jak szeroko opisywać współpracę ? 

Referencje powinny w sposób konkretny i jednocześnie zwięzły wskazywać, o jakie 

przedsięwzięcie czy działalność chodzi oraz jej zakres czasowy, na czym polegała 

współpraca (jaki był jej charakter), poziom faktycznego zaangażowania podmiotu, 

któremu wystawiane są referencje.  Referencje powinny zawierać też ocenę 

jakościową tej współpracy. 

 

6. Prosimy o doprecyzowanie kwestii podatku VAT od grantów. Czy Granotbiorca 

stowarzyszenie nie posiadający prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – nie są 

płatnikami podatku VAT – muszą szacować grant wg stawek netto? Taka sytuacja 

spowoduje wnoszenie wkładu własnego przez potencjalnych Grantobiorców. 

W kwestii kwalifikowalności podatku VAT zostały doprecyzowane zapisy, patrz 

zmiana w Minimalnym zakresie procedur realizacji projektu grantowego (załącznik nr 

1 do regulaminu konkursu). W przypadku, gdy podmiot aplikujący nie ma prawnej 

możliwości odzyskania podatku na mocy prawodawstwa krajowego i szacuje wydatki 

związane z innowacją w kwotach brutto, musi złożyć oświadczenie o braku prawnej 

możliwości odzyskania podatku VAT. 

 


