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KWESTIE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCÓW ORAZ PARTNERÓW 
 

1. W jaki sposób i w którym miejscu wniosku o dofinansowanie najlepiej zapisać informacje 

potwierdzające spełnianie poniższych kryteriów formalnych (Regulamin, podpunkt 9.2.1., 

str. 36): 

 

"6. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 

możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 

207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?" 

 

"8. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące 

utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz 

SZOOP PO WER?  

 

W celu spełnienia kryterium formalnego nr 6 (w karcie oceny formalnej wniosku o 

dofinansowanie kryterium zapisane pod nr B5) wnioskodawca powinien zapoznać się z 

stosownymi zapisami ustawy. W sytuacji nie podlegania wykluczeniu przez wnioskodawcę, 

kryterium zostaje formalnie spełnione poprzez podpisanie oświadczenia (pkt VIII we wniosku 

o dofinansowanie) przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy. W celu 

spełnienia tego kryterium przez  partnerów, w punkcie 4.5  "Sposób zarządzania projektem" 

należy wpisać następujące oświadczenie: "Partner/-rzy nie podlegają wykluczeniu z 

możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych." Prosimy o dopilnowanie, aby 

takiego zapisu nie zabrakło we wniosku o dofinansowanie, gdyż w przeciwnym razie kryterium 

będzie uznane za niespełnione i złożony przez Państwa wniosek zostanie odrzucony na etapie 

oceny formalnej. 

 

W celu spełnienia kryterium formalnego nr 8  (w karcie oceny formalnej wniosku o 

dofinansowanie kryterium zapisane pod nr B7), wnioskodawca powinien zapoznać się z 

zapisami przywołanymi w treści kryterium. W przypadku ich spełnienia wnioskodawca 

powinien wpisać w punkcie 4.5 "Sposób zarządzania projektem" oświadczenie, że "zostały 

spełnione wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy 

wdrożeniowej oraz SZOOP PO WER." Analogicznie jak w przypadku kryterium nr 6, prosimy o 

dopilnowanie, aby takiego zapisu nie zabrakło we wniosku o dofinansowanie, gdyż w 

przeciwnym razie kryterium będzie uznane za niespełnione i złożony przez Państwa wniosek 

zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. 

 

2. W kryteriach dostępu do tego działania (Konkurs na inkubację innowacji społecznych) 

zapisano, że instytucja-wnioskodawca (lub partner) oraz jedna z kluczowych osób 

zaangażowanych w projekcie muszą wykazać się m.in. co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu badań. Czy mogę prosić o uszczegółowienie, o jakiego 

typu badania chodzi? I czy powinny to być badania realizowane na rzecz jednostek 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001146
http://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
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zewnętrznych, czy też mogą to być badania własne, przygotowywane w celu realizacji 

zadań własnych tej instytucji/partnera? 

Termin „badania” należy rozumieć szeroko, pamiętając w kontekście spełnienia kryterium dostępu nr 

4., o merytorycznym powiązaniu prowadzonych wcześniej badań z tematami konkursu (np. 

opracowywanie ekspertyz / analiz, prowadzenie badań ewaluacyjnych, stawianie nowych hipotez / 

koncepcji  / teorii w zakresie danego tematu). Mogą to być badania na rzecz jednostek zewnętrznych, 

jaki i prowadzone w celu realizacji zadań własnych. 

 

3. Czy Wnioskodawca projektu będący organizacją pozarządową (stowarzyszenie lub 

fundacja) może dokonać wyboru partnera do projektu z wolnej ręki, czyli nie stosując 

zasady przejrzystości i równego traktowania? Oczywiście nie będzie to podmiot powiązany 

z wnioskodawcą. 

Tak, organizacji pozarządowych nie obowiązują wymogi wynikające z ust. 2 art. 33 ustawy 

wdrożeniowej. Ponadto,  jeśli chodzi o partnerstwo  w przedmiotowym konkursie, to należy 

pamiętać, że: 

 przez partnerstwo należy rozumieć projekt realizowany wspólnie przez podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w 

porozumieniu albo umowie o partnerstwie; 

 nie jest obowiązkowe; 

 może mieć zarówno charakter krajowy (poświadczane jest we wniosku   o dofinansowanie), jak i 

ponadnarodowy (poświadczane jest w formie listu intencyjnego, który musi być dołączony do 

wniosku); 

 w ramach PO WER wymagane jest, aby partnerstwo — zarówno krajowe, jak  i ponadnarodowe — 

zostało utworzone albo zainicjowane (nie jest to równoznaczne z wymogiem zawarcia 

porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest 

wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; 

 porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami 

powiązanymi. 

Dodatkowo, w kontekście partnerstwa, należy zwrócić szczególną uwagę na kryteria oceny 

strategicznej (pkt 9.4) Regulaminu, w kontekście których oceniany będzie specyficzny potencjał i 

zdolności wymagane od wnioskodawcy i jego partnera/ów (jeśli dotyczy). 

4. Co oznacza, że wnioskodawca musi mieć co najmniej 3-letnie "doświadczenie merytoryczne 

w temacie konkursu"? O ile doświadczenie w realizacji/inkubacji innowacji i doświadczenie 

w prowadzeniu badań są sprawą jasną to to kryterium jest bardzo enigmatyczne. Bardzo 

proszę o doprecyzowanie tej kwestii. 

To znaczy, że we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wykazać, że on lub jego partner/rzy 

posiada/ją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wybranego przez siebie tematu (tematy 

obowiązujące w konkursie wskazane są w pkt 3.5 Regulaminu: 1. Przejście z systemu edukacji do 

aktywności zawodowej, 2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, 3. Kształcenie 
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ustawiczne osób dorosłych oraz 4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) i ten stan trwa 

nieprzerwanie od co najmniej 3 lat. 

 

5. Jak mamy rozumieć zapis dotyczący pierwszej grupy podmiotów uprawnionych do 

ubiegania się o środki – podmioty odpowiedzialne za kreowanie i monitorowanie polityk 

publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami? I czy stowarzyszenia oraz związki jst 

(nie ogólnopolskie) znajdują się w tym katalogu? 

Nie ma zamkniętego katalogu podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie i monitorowanie polityk 

publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami  Jeśli jesteście Państwo w stanie wykazać, że 

wykonujecie zadania związane z  kreowaniem, realizacją i monitorowaniem polityk publicznych 

(rozumianych jako programowe działanie publiczne w określonym zakresie, np. rozwój regionalny) w 

danej sferze / dziedzinie oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, to znaczy, że jesteście Państwo 

tego typu podmiotem. 

Ponadto, jeśli stowarzyszenie jst lub związek jst działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), a nie inne przepisy prawa, to jest organizacją pozarządową, a ta 

kategoria jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie. 

 

6. Czy do konkursu może przystąpić tylko ogólnopolski związek jednostek samorządu 

terytorialnego? 

Regulamin Konkursu wskazuje tylko na ogólnopolskie związki jednostek samorządu terytorialnego 

jako podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (związki regionalne czy lokalne nie 

zostały uwzględnione). Natomiast, wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o 

dofinansowanie jest wymieniona kategoria "podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i 

monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami", która jest rozumiana 

szeroko i jeśli podmiot, który Państwo reprezentujecie zalicza się do ww. kategorii, to we wniosku o 

dofinansowanie należałoby zaznaczyć, że występujecie w konkursie jako odnośna kategoria 

wnioskodawcy. 

 

7. Czy w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych o dofinansowanie mogą 

ubiegać się instytuty badawcze? 

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w roli wnioskodawcy nie 

wskazano instytutów badawczych, natomiast mogą one występować  jako partner. 

 

8. Czy instytucja kultury będąca jednostką organizacyjną Jednostki samorządu terytorialnego 

(organizatorem instytucji kultury jest Urząd Marszałkowski) jest podmiotem uprawnionym 

do ubiegania się o dofinansowanie w ramach POWER 4.1 Inkubacja innowacji społecznych? 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,163,1682,,20110701,ustawa-z-dnia-15042011-r-o-dzialalnosci-leczniczej.html
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Kategoria "jednostki samorządu terytorialnego", wskazana w pkt 4.1 Regulaminu obejmuje włącznie 

bezpośrednio samorządy województwa, powiatu i gminy. Natomiast, wśród podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie jest wymieniona kategoria "podmioty 

odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór 

nad tymi politykami", która jest rozumiana szeroko i jeśli podmiot, który Państwo reprezentujecie 

zalicza się do ww. kategorii, to we wniosku o dofinansowanie należałoby zaznaczyć, że  występujecie 

w konkursie jako odnośna kategoria wnioskodawcy. 

 

9. W punkcie II zasady konkursu pp. 4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o 

dofinasowanie - przedsiębiorstwa - pytanie czy może być to osoba prowadząca działalność 

gospodarczą jednoosobową? jeśli tak czy są wymagania np. dotyczące długości czasu 

prowadzenia działalności na rynku? 

Osoby fizyczne prowadzące działalność są przedsiębiorcami, a więc zgodnie z Regulaminem konkursu,  

mogą ubiegać się o dofinansowanie. Należy natomiast zauważyć, że niezależnie od statusu 

wnioskodawcy, aby uzyskać dofinansowanie musi on spełnić szereg wymogów określonych w 

kryteriach szczegółowych i merytorycznych. 

 

10. Wnioskodawcy/partnerzy muszą spełniać łączne warunki : 

Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach 

merytorycznych projektu, tj. doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji 

oraz doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu oraz doświadczenie w 

prowadzeniu badań; - Czy w rozumieniu 3 letnie doświadczenie wystarczy posiadać 

doświadczenie zawodowe np. z obszaru ochrony zdrowia w przypadku ubiegania się o 

dofinansowanie na zadanie 3.5.4 Usługi opiekuńcze dla osób zależnych? 

 

Posiadać doświadczenie we współpracy na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz 

konkretnej grupy docelowej, zidentyfikowanej we wniosku o dofinansowanie jako 

użytkownicy/odbiorcy nowych rozwiązań innowacyjnych, z podmiotami działającymi w 

sektorze innym, niż ten który wnioskodawca/partner reprezentuje; Czy w przypadku 

tego wymagania wystarczającym jest posiadanie doświadczenia odnoście również pkt. 

3.5.4 usługi opiekuńcze, iż wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie udziału w 

innowacyjnych projektach realizowanych dla osób starszych np. w zakresie 

telekardiologi, telemedycyny?  

 

Co autor regulaminu rozumie pod pojęcie współpracy z podmiotami działającymi w 

innym sektorze niż ten który wnioskodawca reprezentuje? Czy w przypadku np. 

ubiegania się o dofinansowanie 3.5.4 usługi opiekuńcze wystarczy iż wnioskodawca 

posiada doświadczenie zawodowe i kompetencje we współpracy z urzędami 

administracji publicznej. Czy takie doświadczenie będzie wystarczającym elementem?  

Informujemy,  że na obecnym etapie nie dokonujemy oceny spełniania kryteriów wyboru projektów 

przez potencjalnych wnioskodawców. Ocena spełniania kryteriów odbywa się na etapie oceny 

formalnej, merytorycznej i strategicznej, po zakończeniu naboru wniosków.  
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Jeśli chodzi o wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, to we wniosku o dofinansowanie należy 

jednoznacznie wykazać,  że wnioskodawca lub partner (jeśli projekt jest partnerski) posiada co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. 

doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie 

merytoryczne w temacie konkursu oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań. 

Doświadczenie w realizacji lub inkubacji innowacji nie musi dotyczyć danego tematu. Jednocześnie 

należy pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek jest składany samodzielnie przez jeden podmiot to, 

aby spełnić odnośne kryterium, powinien on posiadać wymagane doświadczenie we wszystkich 

trzech zakresach. 

Odnośnie wymogu doświadczenia we współpracy z podmiotami działającymi w sektorze innym, niż 

ten który wnioskodawca/partner reprezentuje – przez sektor rozumie się: sektor publiczny, 

pozarządowy i biznes. Oznacza to, że jeżeli podmiot zamierzający złożyć wniosek reprezentuje  

biznes, to aby spełnić odnośny wymóg, we wniosku o dofinansowanie należy wykazać doświadczenie 

we współpracy na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz konkretnej grupy docelowej, 

zidentyfikowanej we wniosku o dofinansowanie jako użytkownicy/odbiorcy nowych rozwiązań 

innowacyjnych, z podmiotami z sektora publicznego, np. z powiatowym urzędem pracy lub sektora 

pozarządowego, np. stowarzyszeniem działającym na rzez osób wykluczonych społecznie. 

 

11. Wnioskodawca musi zaangażować w projekcie trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako 

doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, druga — co najmniej 3-

letnie doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, trzecia — co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu badań; pytanie Czy w przypadku tego wymagania, iż 1 osoba 

musi posiadać doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu będzie wystarczającym 

elementem, iż osoba brała udział w projektach pilotażowych skierowanych do osób 

starszych w zakresie ochrony zdrowia? 2 osoba - posiadająca doświadczenie w opiece nad 

osobami starszymi? Co autor regulaminu rozumiem pod pojęciem 3 osoba posiadająca 

doświadczenie w prowadzeniu badań? jakie kompetencje powinna posiadać ww. osoba i 

jakiego rodzaju badań autor ma na myśli? Czy np. wystarczającym elementem będzie 

posiadanie kompetencji przez tą osobą w zakresie prowadzenia statystyki badawczej? 

Wnioskodawca lub jego partner/rzy musi/szą zaangażować w projekcie trzy kluczowe osoby, z 

których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane 

jako doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, druga — co najmniej 3-letnie 

doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, trzecia — co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

prowadzeniu badań, co należy jednoznacznie wykazać we wniosku o dofinansowanie. Termin badań 

należy rozumieć szeroko, pamiętając w kontekście spełnienia kryterium dostępu nr 4., o 

merytorycznym powiązaniu prowadzonych wcześniej badań z tematami konkursu (np. 

opracowywanie ekspertyz/analiz, prowadzenie badań ewaluacyjnych, stawianie nowych 

hipotez/koncepcji/teorii w zakresie danego tematu). 

 

12. Czy wnioskodawcą może być osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie ten 

wnioskodawca może być realizatorem danego zadania? 
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Wnioskodawca, którego projekt zostanie wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, 

podpisując umowę o dofinansowanie projektu zobowiązuje się do realizacji wszystkich zadań 

przewidzianych w tym projekcie. Jeśli chodzi o zlecenie zadań, to obowiązujące w tym zakresie zasady 

określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

 

13. Mam zapytanie dotyczące wymagań wobec wnioskodawcy na etapie o dofinansowanie. 

Jednym z warunków, który musi spełniać wnioskodawca, który ubiega się o dofinansowanie 

jest posiadanie, co najmniej 3-letniego doświadczenia w działalności w obszarach 

merytorycznych projektu tj. doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji oraz 

doświadczenie merytoryczne w realizacji lub inkubowaniu innowacji oraz doświadczenie w 

prowadzeniu badań.  

Czy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonując zgodnie ze statutem:  

- diagnozy pomocy społecznej w sektorze pomocy społecznej,  

- diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców środowisk wiejskich w ramach projektu 

systemowego Twój Wybór Twoja Szansa dofinansowanego z EFS  

- analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej  

spełnia w/w warunek? 

Informujemy,  że na obecnym etapie nie dokonujemy oceny spełniania kryteriów wyboru projektów 

przez potencjalnych wnioskodawców. Ocena spełniania kryteriów odbywa się na etapie oceny 

formalnej, merytorycznej lub strategicznej, w zależności od kryterium, po zakończeniu naboru 

wniosków na podstawie zapisów w złożonym wniosku o dofinansowanie. Jako Instytucja 

Organizująca Konkurs możemy jedynie wyjaśnić czy dookreślić rozumienie danego kryterium wyboru 

projektu, uszczegółowić informacje nt. konkursu, itp. 

 

14. Czy państwowy instytut badawczy, który jest jednostką naukową może występować w 

projekcie w roli Lidera lub Partnera?  

 

Państwowy instytut badawczy może jedynie występować w projekcie jako partner. Przywoływany 

zapis odnosi się do wnioskodawcy lub partnera w przypadku projektu partnerskiego. Szczegółowe 

omówienie tej kwestii można znaleźć w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania, pod tym 

adresem: http://www.power.gov.pl/media/6490/pytania_i_odpowiedzi_15_07.pdf. 

 

15. Czy ocena projektu innowacyjnego będzie uzależniona od zaplanowanego partnerstwa? W 

materiałach konkursowych nie znaleźliśmy wskazania czy udział partnera krajowego lub 

zagranicznego będzie miał istotne znaczenie przy ocenie i na ile może się przyczynić do 

zwiększenia punktacji podczas oceny merytorycznej? 

 

http://www.power.gov.pl/media/6490/pytania_i_odpowiedzi_15_07.pdf
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W konkursie partnerstwo nie jest obowiązkowe. Oceniany jest potencjał i doświadczenie 

Wnioskodawcy i partnerów w sposób łączny. Jeżeli Wnioskodawca sam spełnia wszystkie wymagania 

w projekcie nie musi składać projektu partnerskiego. 

 

16. Czy w konkursie 4.1 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa partnerem może 

być podmiot pochodzący spoza Unii Europejskiej - konkretnie ze Stanów Zjednoczonych? 

 

W Konkursie na inkubację innowacji społecznych partnerem ponadnarodowym może być instytucja 

spoza Unii Europejskiej, także ze Stanów Zjednoczonych. Proszę jednak brać pod uwagę, że w 

przypadku tego konkursu wydatki ponoszone przez partnera ponadnarodowego nie mogą zostać 

ujęte w budżecie projektu (zgodnie z odwołaniem nr 4 na 18 stronie Regulaminu konkursu). 

 

17. Na jakiej podstawie uznawane jest 3-letnie doświadczenie? Czy wystarczy oświadczenie 

(pismo które informuje iż dana osoba pracowała przy odpowiednich projektach) 

 

Spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru, obowiązujących zgodnie z Regulaminem w konkursie 

na inkubację innowacji społecznych, będzie oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez 

wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w Strategii realizacji projektu 

grantowego. W Regulaminie, w pkt 9.2.1 – Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

oraz w pkt 9.3.1 – Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej wskazano, gdzie 

należy przedstawić poszczególne informacje (Strategia lub właściwy punkt we wniosku). O ile na 

etapie oceny formalnej samo oświadczenie jest wystarczające, to na etapie oceny merytorycznej nie 

pozwoli na jakościową ocenę, na ile dane kryterium zostało spełnione. Warto też zwrócić uwagę, że 

w przypadku projektów, które zostaną wskazane do dofinansowania, informacje/oświadczenia 

przedstawione we wniosku/Strategii są weryfikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.   

 

 

18. Ilu osobowy może być wnioskodawca jeśli ma partnerów? Czy każdy z zespołu 

wnioskodawcy musi mieć wszystkie kwalifikacje czy wystarczy jedna? 

 

Regulamin konkursu nie ustanawia żadnych ograniczeń w tym zakresie, poza warunkiem, że 

wnioskodawca będzie musiał zaangażować w projekcie trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako doświadczenie 

w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, druga — co najmniej 3-letnie doświadczenie 

merytoryczne w temacie konkursu, trzecia — co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu 

badań. Jeśli projekt będzie realizowany przez jeden podmiot, wymóg ten (podobnie jak wszystkie 

pozostałe) będzie musiał być spełniony samodzielnie przez ten podmiot. Natomiast jeśli projekt 

będzie realizowany na zasadzie współpracy z partnerem/partnerami, poszczególne kryteria będą 

miały zastosowanie do partnerstwa, czyli podmioty tworzące partnerstwo będą mogły nawzajem 

uzupełniać swoje doświadczenie i potencjał. 
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19. Jakich specjalizacji mogą być beneficjenci? 

 

Wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy/beneficjenci zostały przedstawione w pkt 4.1 oraz 6 

Regulaminu. I ich spełnienie będzie brane pod uwagę w ramach procedury oceny i rozstrzygania 

konkursu. 

 

20. Na str. 16 dokumentacji konkursowej wskazano wymóg zaangażowania w projekcie "3 

kluczowych osób" ze ściśle określonym doświadczeniem. Czy te 3 osoby stanowić powinny 

personel projektu odpowiedzialny za zarządzanie projektem i powinny być finansowane w 

ramach kosztów pośrednich? Czy "powinny" lub "mogą" być finansowane w ramach 

kosztów bezpośrednich jako osoby wykonujące merytoryczne zadania (oczywiście po 

odpowiednim uzasadnieniu konieczności ich merytorycznego zaangażowania). Czy te 3 

"kluczowe osoby" powinny być zatrudnione na etacie (lub częściach etatu) czy istnieje 

możliwość zatrudnienia ich na umowę-zlecenie (po określeniu oczywiście liczby godzin w 

miesiącu). 

Kryterium, o które Pani pyta,  mówi o angażowaniu personelu o określonym doświadczeniu, 

natomiast IOK w regulaminie nie określa sposobu finansowania tych osób w ramach projektu, 

ponieważ tu stosuje się ogólne zasady zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 

KWESTIE DOTYCZĄCE GRANTOBIORCÓW I WYPRACOWYWANYCH 

PRZEZ NICH INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
 

1. Proszę o informację, czy innowatorem społecznym/ grantobiorcą może być spółdzielnia 

mieszkaniowa, która realizuje projekty dla seniorów? 

 

Nabór innowatorów społecznych będzie prowadzony przez beneficjentów projektu grantowego, czyli 

te instytucje, których udział w konkursie na inkubację innowacji społecznych zakończy się 

podpisaniem umowy o dofinansowanie. To wnioskodawcy, zgodnie z Regulaminem konkursu, por. 

pkt. 5.2, zadanie 1, muszą opisać we wniosku o dofinansowanie, jakimi kryteriami będą się kierować 

przy rekrutacji grantobiorców. 

2.  Zgodnie z brzmieniem Regulaminu, grantobiorca wyłaniany jest „przez „otwarty 
nabór” rozumiany jako nabór ogłoszony publicznie, w odpowiedzi na który mogą 
zgłosić się wszystkie zainteresowane podmioty, których zgłoszenia będą następnie 
podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami wyboru, o ile podmiot ten 
nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania." 
 
Zatem czy wykluczenie z możliwości otrzymania finansowania to jedyny warunek, który 
ogranicza rodzaj grantobiorców w zgłaszaniu innowacji? 
 
Czy Beneficjent może zdefiniować/ograniczyć status podmiotów, które zgodnie 
z stworzonymi przez niego procedurami będą mogły ubiegać się o grant np. tylko 
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organizacje pozarządowe działające w danym obszarze tematycznym ale nie 
przedsiębiorstwa - jeśli to wynika z jego analizy. 

 
Wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania to jeden warunek, który ogranicza rodzaj 

grantobiorców, a drugi jest taki, że grantobiorcami mogą być podmioty prywatne lub publiczne, inne 

niż beneficjent projektu grantowego, mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub 

rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego (por. pkt 5.2, zadanie nr 1 – nabór 

grantobiorców). W związku z tym, nie można ograniczyć statusu podmiotów, które zgodnie 

z stworzonymi przez beneficjenta procedurami będą mogły ubiegać się o grant. Przy opracowywaniu 

projektu należy brać pod uwagę wszystkie obowiązujące zapisy Regulaminu, w tym wszystkie kryteria 

wyboru, także horyzontalne (np. zgodność z zasadą niedyskryminacji).  

3. W ocenie merytorycznej część D Ocena merytoryczna pkt 3.2 Adekwatność doboru 
grupy docelowej ... oraz jakości diagnozy specyfiki tej grupy a zwłaszcza - wykazanie 
istotnych cech uczestników (rozumiem, że grantobiorców), potrzeb i oczekiwań 
uczestników.. - zaznaczono "*", że ocena odnosi się tylko do potencjalnych 
grantobiorców. 
 

W Karcie oceny merytorycznej, przypis zaznaczony „*” w pkt 3.2 nie wskazuje, że ocena odnosić się 

będzie tylko do grantobiorców, nie ma tam słowa „tylko”. Przypis został zastosowany ze względu na 

specyfikę projektu grantowego, aby w tym miejscu wnioskodawcy uwzględnili grantobiorców jako 

jedną z kategorii uczestników projektu (por. pkt 5.3 Regulaminu).  

 
4. Czy ta ocena dotyczy tylko grantobiorców czy też powinna dotyczyć również odbiorców 

i użytkowników?  Grantobiorca może być również odbiorcą ale użytkownikami są 
osoby wskazane w tematach wiodących (np. osoby zależne, osoby oddalone od rynku 
pracy).  

 
Jedynie w polu „przewidywana liczba osób objętych wsparciem” lub ”przewidywana liczba 

podmiotów objętych wsparciem” należy odnieść się tylko do liczby grantobiorców, natomiast 

w części opisowej można  uwzględnić  również odbiorców / użytkowników nowych rozwiązań, którzy 

także zaliczają się do grupy docelowej i opis ten może obejmować informację o zakładanej liczbie 

uczestników w tej kategorii. Prosimy też o zwrócenie uwagi na zapisy Regulaminu, wskazujące że 

sposób rekrutacji grantobiorców należy przedstawić we wniosku w pkt 3.2, natomiast metody 

dotarcia do innowatorów społecznych – potencjalnych grantobiorców należy zaprezentować 

w Strategii realizacji projektu grantowego, stanowiącej obowiązkowy załącznik do wniosku 

o dofinansowanie. 

5. Czy będzie opracowany i udostępniony wnioskodawcom przykładowy wzór wniosku 
(umowy) dla grantobiorców / innowatorów? Czy koszt obsługi prawnej, która 
opracowałaby taki wzór może stać się kosztem kwalifikowalnym projektu oraz na ile  
możliwe jest wprowadzenie w umowę zabezpieczenia od nie wykonania założonych 
planów, harmonogramu czy zadań w projekcie na innowatorów? 

 

 

Za opracowanie umowy o powierzenie grantu odpowiada beneficjent projektu grantowego 

(grantodawca). Minimalny zakres umowy określa art. 35 pkt 6 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent jest 

zobowiązany przedłożyć IOK do zaakceptowania wzór takiej umowy wraz z procedurami dotyczącymi 
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realizacji projektu grantowego w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie. 

Aby zabezpieczyć się od niewykonania zadań przez innowatora, sugerujemy podzielić pracę 

innowatora na etapy, za których wykonanie będą wypłacane transze cząstkowe. Koszty 

administracyjne i obsługowe (w tym księgowość, usługi prawne) wlicza się do kosztów pośrednich. 

 

6. Czy tych minimum 30 beneficjentów wybieranych jest na etapie składania wniosku na 
operatora? Czy będą oni wybierani przez wybranego operatora np. na zasadach 
konkursu na udzielenie dotacji?  

 
Nabór grantodawców to jedno z obowiązkowych zadań w projekcie i jest realizowane dopiero po 
ewentualnym otrzymaniu dofinansowania przez wnioskodawcę. 

KWESTIE FINANSOWE 
 

1. Czy wysokość kwoty dofinansowania 1 grantu wynosi 100 000,00 zł dla jednego 

wnioskodawcy na realizację danego zadania na 1 rok? Proszę o wyjaśnienie ponieważ 

w Regulaminie jest napisane, iż wysokość na 1 grant wynosi max 100 000,00 zł 

natomiast w formularzu wniosku jest zapis, iż projekt stanowi min 3 mln a nie 

przekracza 6 mln. 

Celem konkursu jest wybór operatorów, których zadaniem będzie inkubacja innowacji społecznych 

m.in. poprzez udzielanie grantów. Kwota, o jaką może ubiegać się wnioskodawca (operator grantu) 

na inkubację innowacji wynosi od 3 do 6 mln – musi on uwzględnić we wniosku o dofinansowanie 

przyznanie co najmniej 30 grantów dla innowatorów społecznych. Maksymalna wartość grantu 

wynosi zgodnie z Regulaminem 100 tys. PLN. Granty powinny być jednak udzielane w oparciu o 

specyfikację innowacji. Operator powinien ponadto każdorazowo oceniać, które elementy innowacji 

mogą być zrealizowane w ramach grantu, a które poza grantem. Oznacza to, że wnioskodawca 

powinien wskazać średnią kwotę grantu, którego wysokość może być różna w odniesieniu do każdej z 

innowacji, ale nie przekraczającą 100 tys. PLN.. Jednocześnie należy pamiętać, że beneficjent musi 

przyznać co najmniej 30 grantów, przy czym wraz ze wzrostem wartości projektu powinna być w nim 

zaplanowana odpowiednio większa liczba inkubowanych innowacji. Zgodnie z założeniami 

dotyczącymi wskaźników w konkursie należy przyjąć, że w projektach o wartości 6 mln PLN inkubacją 

powinno być objętych 60 innowacji. 

 

2. Jak należy rozumieć zapis z ust. 6 (Regulamin str. 25) mówiący, że ,,/.../ ani beneficjent 
projektu grantowego, ani IOK nie będą sprawdzały dowodów księgowych 
dokumentujących wydatki poniesione przez grantobiorcę". 
 

Grant rozliczany jest na podstawie zrealizowanych efektów zgodnych z umową o powierzeniu grantu 
i specyfikacją innowacji. Podstawą kwalifikowania wydatku (grantu) przez IOK jest oświadczenie 
o wydatkowaniu środków oraz protokół odbioru części lub całości innowacji.  
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3. Czy zasady dotyczące procentowego podziału kosztów w projekcie na koszty 
bezpośrednie i pośrednie dotyczą kwoty przyznanej wnioskodawcy czy także projektów 
wspieranych w ramach udzielanych grantów? Czy w sytuacji, gdy Fundusz planuje 
projekt 6 mln kwota przeznaczona na wkład bezpośredni ma wynosić 15% ? 

 
Koszty pośrednie wyliczane są automatycznie na podstawie ogółu kosztów bezpośrednich (kosztem 
bezpośrednim jest m.in. grant). Przy projekcie przekraczającym 5 mln zł koszty pośrednie będą 
w wysokości 10% kosztów bezpośrednich. W ramach grantów nie można ujmować kosztów 
pośrednich. W sytuacji, gdy grantobiorca będzie potrzebował wsparcia, które rozliczane jest w 
kosztach bezpośrednich, wówczas to beneficjent powinien zapewnić mu ten rodzaj wsparcia, o ile 
jest on niezbędny do osiągnięcia celu projektu (np. gdy grantobiorca potrzebuje przestrzeni 
biurowej). 
 

4. Co oznacza termin testowanie w skali mikro ,,mała grupa użytkowników" (Regulamin 
...9.3.1, str. 40). Czy ocena projektu innowacyjnego będzie uzależniona od 
zaplanowanej liczby użytkowników? Z analiz usług opiekuńczych dla osób zależnych 
wiemy, że usługi asystenckie nie należą do najtańszych w takiej sytuacji skala 
testowania w projektach nieprzekraczających 100.000,00 zł przez okres 6 miesięcy 
różnych rozwiązań przesądzi o skali przedsięwzięcia. Na ile możliwe jest tu elastyczne 
podejście? Przykładowo koszt asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo czy 
intelektualnie oraz osoby z głębokimi zaburzeniami nie będzie porównywalny. W 
regulaminie znajduje się zapis średni koszt wsparcia jednej innowacji wynosi 
100.000,00 zł czy oznacza to, że możemy wesprzeć projekty droższe - o ile znajdują się 
w nich wyjątkowe, ciekawe i innowacyjne rozwiązania, a jeśli tak to o droższe w 
stosunku do kwoty 100.000,00 zł? 

 
Testowanie w skali mikro trwa maksymalnie 6 m-cy dla jednej innowacji i nie musi być 
przeprowadzane na dużej grupie użytkowników/odbiorców, może być przeprowadzone w 1 
organizacji/urzędzie (w zależności od rozwiązania). Chodzi o wstępne przetestowanie rozwiązania w 
realnych okolicznościach, na konkretnych użytkownikach. Za testowanie nie musi odpowiadać 
grantobiorca, jeżeli dane rozwiązanie wymaga testowania wykraczającego poza możliwości 
grantobiorcy, beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest do podjęcia się tego zadania i wtedy 
koszty testowania nie wchodzą w wartość grantu, lecz pozostają po stronie beneficjenta. Wówczas 
grant na innowację powinien być odpowiednio niższy. W Regulaminie znajduje się odniesienie do 
tego, że średnia wartość wsparcia całej innowacji wynosi 100 tys. zł. Jest to jednocześnie maksymalna 
wartość grantu. Granty powinny być jednak udzielane w oparciu o specyfikację innowacji. Oznacza to, 
że wnioskodawca powinien wskazać średnią kwotę grantu, którego wysokość może być różna w 
odniesieniu do każdej z innowacji, ale nie przekraczającą 100 tys. PLN. Jednocześnie należy pamiętać, 
że beneficjent musi przyznać co najmniej 30 grantów, przy czym wraz ze wzrostem wartości projektu 
powinna być w nim zaplanowana odpowiednio większa liczba inkubowanych innowacji.  Zgodnie z 
założeniami dotyczącymi wskaźników w konkursie należy przyjąć, że w projektach o wartości 6 mln 
PLN inkubacją powinno być objętych 60 innowacji. 
 

5. Nie znaleźliśmy informacji na temat dysponowania środkami stanowiącymi różnicę 
pomiędzy maksymalną możliwą kwotą wnioskowaną, a minimalną kwotą zaplanowaną 
na granty. Czyli jakie środki można zaplanować na obsługę zadania  i dodatkowe 
działania w projekcie?  Czy możemy ująć w budżecie koszty związane z zadaniem 
upowszechniania oraz podjęcia działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i 
praktyki (zad 4 str. 21 Regulaminu) - co wynika z zakresu działań, a jeśli tak czy jest 
gdzieś kafeteria działań, które w ramach tego zadania możemy sfinansować? Ponadto 
czy jest jakaś zależność pomiędzy kwotą wnioskowaną a ilością planowanych grantów? 
Czy maksymalna kwota wnioskowana zależy od maksymalnej ilości przewidzianych 
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grantów? Jeżeli 30 grantów - daje 3.000.000 zł to pozostała kwota 3.000.000 zł może 
być przeznaczona na pozostałe zadania przewidziane jako zadania w projekcie str.20-
21? 

 
Regulamin nie wskazuje proporcji środków jakie Wnioskodawca może przeznaczyć na granty i 
pozostałe wydatki bezpośrednie w projekcie. Zależą one od specyfiki projektu i będą oceniane w 
kontekście całego wniosku o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej. Średnia wartość 
wsparcia całej innowacji (w wyniku zestawienia alokacji z wartością wskaźników na programie) 
wynosi ok. 100 000 zł (grant + koszty beneficjenta związane z dodatkowym wsparciem 
grantobiorców). Jest to jednocześnie maksymalna wartość grantu. Granty powinny być jednak 
udzielane w oparciu o specyfikację innowacji. Oznacza to, że wnioskodawca powinien wskazać 
średnią kwotę grantu, którego wysokość może być różna w odniesieniu do każdej z innowacji, ale nie 
przekraczającą 100 tys. PLN. Jednocześnie należy pamiętać, że beneficjent musi przyznać co najmniej 
30 grantów, przy czym wraz ze wzrostem wartości projektu powinna być w nim zaplanowana 
odpowiednio większa liczba inkubowanych innowacji. Zgodnie z założeniami dotyczącymi 
wskaźników w konkursie należy przyjąć, że w projektach o wartości 6 mln PLN inkubacją powinno być 
objętych 60 innowacji.  
 
W ramach projektu mogą być przewidziane działania upowszechniające, ale jedynie dla innowacji, 
które przeszły do etapu 5 „Opracowanie ostatecznej wersji produktu” (których powinno być 
minimum 10%). Sposób i działania przewidziane w tym etapie powinny być zaproponowane przez 
wnioskodawcę, gdyż podlegają one ocenie. 
 
  

6. Czy grantobiorcy (innowatorzy) którzy otrzymają dotację po 100 tys. zł także mogą 
pokrywać część wkładu własnego do projektu na innowacje, a jeśli tak to w jakiej 
wysokości, czy to określają Państwo czy może wybrany operator? Czy poziom wkładu 
własnego innowatorów, może być inny niż wykazany przez operatora? 

 
Ze względu na specyfikę konkursu wnioskodawca nie powinien wymagać od grantobiorców 
wnoszenia wkładu własnego. Zwracamy jednocześnie uwagę, że 100 tys. zł jest maksymalną kwotą 
grantu, a ich ostateczny koszt szacowany jest w oparciu o specyfikację innowacji. 
 

7. Proszę o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy w przypadku posiadania przez 
organizację własnej nieruchomości i dedykowaniu na potrzeby realizacji projektu 1-go 
pomieszczenia, wkładem własnym niepieniężnym może być odpowiednio wyceniona 
przez niezależny podmiot wartość danego pomieszczenia? (odniesieniem jest wartość 1 
mkw tejże nieruchomości na rynku najmu z pominięciem kosztów eksploatacji) Jeśli 
tak, to czy w przypadku rozliczania dedykowanego pomieszczenia jako wkład własny to 
czy koszty eksploatacji danego pomieszczenia mogą być rozliczane w kosztach 
pośrednich? 

  
Tak, jako wkład własny może zostać uznana wartość rynkowa nieruchomości, pod warunkiem, że 
zostanie ona rzetelnie, formalnie wyceniona. Pod uwagę będzie brana jedynie ta część 
nieruchomości, która będzie wykorzystywana w celu realizacji projektu, czyli w tym przypadku – 
jedno pomieszczenie. Katalog kosztów pośrednich ma charakter otwarty. Koszty pośrednie to 
wszystkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu, zatem również mogą do nich zostać 
zaliczone koszty eksploatacji ww. pomieszczenia. 
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8. Czy przekazanie grantu na inkubację społeczną podmiotowi, który jest przedsiębiorcą 
lub prowadzi działalność gospodarczą jest traktowane jako pomoc publiczna dla 
przedsiębiorcy/ pomoc de minimis? 
 

Nie, w tym przypadku nie wystąpi pomoc publiczna - ponieważ każdy podmiot może teoretycznie 

wziąć udział w wyborze i ubiegać się o przyznanie grantu, natomiast grant nie jest przyznawany na 

rozwój i podniesienie konkurencyjności grantobiorcy, ale na osiągnięcie przez niego celów projektu. 

KWESTIE DOTYCZĄCE TEMATÓW KONKURSU 
 

1. Czy w ramach usług opiekuńczych, które chcielibyśmy przetestować konieczne jest objęcie 
przez nas podanych przez Państwa czterech obszarów w pkt.. 3.5.4 str. 15 Regulaminu? 

  
Nie, są to sugerowane obszary, wynikające z ewaluacji przeprowadzanych w danym temacie. Wybór 
innych obszarów powinien także mieć swoje uzasadnienie przedstawione we wniosku o 
dofinansowanie. 
 

2. Zapisy z dokumentacji konkursowej mówią , że Zgłaszany do konkursu projekt jest 
realizowany wyłącznie w ramach jednego z tematów, które zostały wymienione poniżej. 
Można być wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi 
na dany temat w konkursie.  Czy oznacza to, że dana jednostka może być wnioskodawcą 
i/lub partnerem w każdym z 4 konkursowych tematów.  
 

Tak. Jeden podmiot może być wnioskodawcą/partnerem w każdym z 4 tematów konkursowych. Nie 
może być wnioskodawcą lub partnerem w więcej niż jednym projekcie w temacie.  

 

3. Czy projekt poniżej napisany spełnia wymogi regulaminu: Trzy osoby plus partner ze 
Skandynawii posiadający know how odnośnie innowacji dla szpitali dotyczący jednorodnej 
grupy pacjentów (sposób oceniania stopnia stanu pacjentów i jasny i czytelny sposób 
usprawniający całość leczenia dający duże oszczędności dla szpitala ) jako że projekt jest od 
3 mln w wzwyż czyli min. 30 szpitali po 100 tys. na oprogramowanie szkolenie całego 
personelu, który po skończeniu projektu sam będzie szkolił  nowy personel i korzystał z 
oprogramowania który zdecydowanie podwyższy poziom zarządzania. Całość działa już od 
wielu lat w całej Skandynawii  i jest wciąż udoskonalany, a w Polsce wciąż coś takiego nie 
istnieje. 

 
Na obecnym etapie nie dokonujemy oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez 
potencjalnych wnioskodawców. Ocena spełniania kryteriów odbywa się na etapie oceny formalnej, 
merytorycznej i strategicznej, po zakończeniu naboru wniosków. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie 
z Regulaminem grantobiorcami (innowatorami społecznymi) są podmioty prywatne (w tym osoby 
fizyczne i grupy nieformalne) albo publiczne, inne niż beneficjent projektu grantowego, mające 
pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu 
grantowego, a nabór musi mieć charakter otwarty, tj. musi być ogłoszony publicznie, w odpowiedzi 
na który mogą zgłosić się wszystkie zainteresowane podmioty, których zgłoszenia będą następnie 
podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami wyboru, o ile podmiot ten nie jest 
wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (pkt 5.2). 
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4. Czy tematem może być profilaktyka zdrowia w tym nowotworowa? Jakie inne tematy w 
praktyce? 

 
Zgodnie z Regulaminem, w konkursie obwiązują 4 tematy, wskazane w pkt 3.5. W ich ramach 
wnioskodawca może zdiagnozować inne problemy/wyzwania niż te, które zostały wypunktowane 
przy omówieniu poszczególnych tematów. Zgłaszany projekt może być realizowany wyłącznie 
w ramach jednego z tych 4 tematów i jest to warunek wynikający z brzmienia kryteriów dostępu, 
które są oceniane na  etapie oceny formalnej, a ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku. 
Problem, którym można się zająć w ramach projektu, powinien być uszczegółowieniem jednego z 4 
wskazanych tematów. Powinien on wynikać z badań lub analiz prowadzonych w danym obszarze i 
powinien być problemem, w odpowiedzi na który poszukiwane będą rozwiązania innowacyjne. 
Doszczegółowienie jednego z 4 tematów podlega ocenie w kontekście jego uzasadnienia oraz całej 
koncepcji projektu. 
 

5. W Regulaminie konkursu wskazano, że podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą 
spełnić m. in. następujący warunek: "być wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym 
wniosku składanym w odpowiedzi na dany temat w konkursie". Czy wskazany zapis 
oznacza, że możemy w ogłoszonym konkursie złożyć 2 wnioski, każdy w ramach innego 
tematu? 

Jest możliwość złożenia po 1 wniosku przez jeden podmiot w ramach 2 różnych tematów (jako 

wnioskodawca LUB partner). 

INNE 
 

1. Pytanie odnośnie zasad konkursu i katalogu osób kluczowych. Czy mogą to być osoby bez 

polskiego obywatelstwa? 

 

Regulamin konkursu nie określa żadnych ograniczeń w tym zakresie. Taki wybór musi być stosownie 

uzasadniony, a osoba musi być zaangażowania w realizację projektu, zgodnie z polskim 

prawodawstwem oraz zgodnie z zasadami angażowania personelu, określonymi w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

 

 W jaki sposób będą weryfikowane wymagania, tzn. jakie dokumenty muszą być przedstawione dla 

potwierdzenia wymaganego doświadczenia wnioskodawcy i partnera? 

Wszystkie wymagania określone w regulaminie będą weryfikowane na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, w tym w obowiązkowych 

załącznikach do wniosku. Wskazanie, w którym konkretnie miejscu we wniosku lub załączniku należy 

wykazać spełnienie danego kryterium, jest uwzględnione w treści Regulaminu, np. w tabelach 

prezentujących kryteria dostępu oceniane na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. 

 

2. Czy jako grupę docelową - uczestników projektu można wskazać osoby z określonym 

rodzajem i stopniem niepełnosprawności? Fundusz na podstawie analiz i ewaluacji jest 
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w stanie wytypować grupy niepełnosprawności szczególnie preferowane lub takie, dla 

których konieczne jest przetestowanie innowacyjnych metod podejścia do usług 

opiekuńczych z uwagi na specyfikę choroby, szczególne wymagania np: osoby 

z niepełnosprawnościami intelektualnymi, chorzy na choroby postępujące jak choćby 

stwardnienie rozsiane czy osoby wymagające szczególnych umiejętności głuchoniewidomi, 

niewidomi ect. 

 

Jak najbardziej, wnioskodawca może zawęzić grupę docelową zgodnie z celami i specyfiką projektu.  
3. Czy możliwe jest składanie projektów dot. wsparcia (dotacji) na podjęcie działalności 

gospodarczej ze wsparciem pomostowym? 
 

Nie.  Celem konkursu nie jest udzielanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej, lecz wsparcie 
procesu inkubacji nowych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne 
rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego 
( por. pkt. 3.3. Regulaminu konkursu na inkubację innowacji społecznych).  
 

4. Zgodnie z zapisami Regulaminu w/w konkursu, ewaluację powinien przeprowadzić 
ewaluator zewnętrzny (przypis 20 strona 40 Regulaminu). Mając na uwadze konieczność 
opisania tego etapu w Strategii realizacji projektu grantowego i stworzenia budżetu 
projektu, proszę o doprecyzowanie czy poprzez powyższy zapis należy rozumieć ewaluację 
zewnętrzną w stosunku do grantobiorcy czy całego projektu?  
 

Poprzez 'ewaluację zewnętrzną' rozumiemy niezależną i obiektywną ewaluację zewnętrzną 

w stosunku do grantobiorcy. Może być przeprowadzona przez beneficjenta i partnerów w projekcie 

(o ile mają odpowiedni potencjał) lub zlecona zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności 

wydatków. 

 
 


