KWESTIE OGÓLNE
1. Jestem zainteresowana składaniem wniosku na konkurs. Jednak nie rozumiem pewnych
założeń w regulaminie. Na stronie 26 piszą Państwo: „Minimalna wartość projektu określona
w budżecie wniosku o dofinansowanie to 3 000 000 PLN. Maksymalna wartość projektu
6 000 000 PLN (patrz kryteria dostępu sprawdzane na etapie oceny formalnej).” Natomiast
dalej jest napisane, że maksymalne dofinansowanie projektu może być 97% a maksymalny
wymiar pieniężny to 100 000 zł. Jak zatem minimalny budżet może wynosić minimum 3 mln
PLN? Czy dotyczy to projektu ogólnie w sensie konkursu? Czy taki budżet powinien mieć mój
projekt, mimo to, że mogę się starać „jedynie” (w takim przypadku) o 100 tys. PLN? (ale
wówczas, jeśli mój projekt miałby budżet 3 mln i staram się o 100 tys. to jest to maksymalnie
3,3% dofinansowania a nie 97%).
Celem konkursu jest wybór operatorów grantów, a nie wybór innowacji społecznych. 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, a maksymalną wartość grantu może zaplanować na poziomie 100 tys.
PLN. Oznacza to, że przyjęcie założenia, że w ramach projektu zostanie przyznanych 30 grantów w
maksymalnej wysokości 100 tys. PLN, daje już 3 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie z budżetu
środków europejskich i budżetu państwa dla projektu wynosi 97%, wnioskodawca (operator) jest
zobowiązany wnieść 3% wartości projektu (od 3 do 6 mln zł) jako wkład własny.
2. Jak rozumie się w konkursie „usługi społeczne” – vide str. 9, długoterminowym celem jest
doprowadzenie do „trwałej poprawy jakości usług społecznych”
Usługi społeczne rozumie się jako przystępne cenowo, trwałe oraz wysokiej jakości usługi świadczone
w interesie ogólnym na rzecz grup wykluczonych, w tym usługi profilaktyczne zapobiegające
ubóstwu.

KWESTIE DOT. WNIOSKODAWCÓW / PARTNERÓW
3. Proszę o wyjaśnienie kryterium dostępu nr 4 weryfikowanego na etapie oceny formalnej.
Mam na myśli w szczególności wymóg 3-letniego doświadczenia w działalności w obszarach
merytorycznych projektu tj. doświadczenia w realizacji lub inkubowaniu innowacji.
Czy min. 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych (wdrażaniu narzędzi
i rozwiązań innowacyjnych) w ramach PO KL z tego obszaru merytorycznego oraz
doświadczenie w prowadzeniu badań jest wystarczające do spełnienia tego kryterium?
Aby spełnić kryterium 4, oceniane na etapie oceny formalnej, z treści wniosku o dofinansowanie musi
jednoznacznie wynikać, że wnioskodawca lub partner 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.
4. Czy beneficjent powinien posiadać doświadczenie w jednym z podanych w konkursie
tematów w ramach projektów innowacyjnych w POKL lub EQUAL. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w realizacji projektów z obszaru polityki społecznej w ramach POKL (działanie
7.2), w ramach projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(senior, bezdomność) oraz projekty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie

projekty zawierały elementy innowacyjności, w tym z EOG zostały przyznane dodatkowe
punkty za innowacyjność projektu, jednak nie realizowaliśmy typowych projektów
innowacyjnych w ramach ogłaszanych konkursów POKL czy EQUAL. Czy w związku z tym
możemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.
Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 4, które będzie oceniane na etapie oceny formalnej,
treść wniosku o dofinansowanie powinna jednoznaczne wskazywać, że wnioskodawca lub partner
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 wybranym temacie konkursu (tematy konkursu zostały opisane w pkt I.3.5
Regulaminu) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań.
5.

Czy doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji oznacza, że podmiot musi mieć
doświadczenie w innowacjach z tego konkretnego obszaru merytorycznego, czy wystarczy
udokumentowane doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji ogólnie plus
doświadczenie merytoryczne w danym temacie? Np. dana organizacja miała doświadczenie
w inkubowaniu e-rozwiązań na rzecz ułatwień w korzystaniu z prawa wyborczego, ale ma
merytoryczne doświadczenie w rynku pracy z innych projektów, które nie miały tak
innowacyjnego charakteru.

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. Czyli doświadczenie w realizacji lub inkubacji innowacji nie musi dotyczyć
danego tematu. Ale w przypadku, gdy wniosek jest składany samodzielnie przez jeden podmiot to,
aby spełnić odnośne kryterium, powinien on posiadać wymagane doświadczenie we wszystkich
trzech zakresach.
6. Czy wnioskodawcą będą mogły być np. klastry lub stowarzyszenia?
W Regulaminie konkursu w pkt II.4.1 jest wymieniony katalog podmiotów uprawnionych do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu. Jeśli reprezentowana przez Panią organizacja
jest jednym z podmiotów, które zostały uwzględnione na tej liście — na przykład organizacją
pozarządową — to może być wnioskodawcą.
7. Czy nowo utworzone podmioty mogą brać udział w działaniach POWER?
Regulamin konkursu wskazuje, że wnioskodawca i partner/partnerzy, o ile projekt jest realizowany
w partnerstwie, muszą łącznie spełniać następujące warunki:
o 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;
o 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;
o 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;
o być wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na dany
temat w konkursie.
Oznacza to, że nowoutworzony podmiot, jeśli występuje samodzielnie, będzie musiał wykazać, że
sam spełnia wszystkie z ww. wymogów. Wydaje się to mało realne w przypadku organizacji, która
działa od niedawna.
Natomiast w przypadku projektu partnerskiego, czyli takiego, w którym podmioty realizują wspólnie
projekt wnosząc przy tym zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, spełnienie ww.
warunków oceniane jest w odniesieniu do całego partnerstwa. Oznacza to, że wnioskodawca
i partner/partnerzy mogą nawzajem uzupełniać swoje doświadczenie i potencjał, np. wnioskodawca
może wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji lub inkubowaniu innowacji
i stosownymi zasobami ludzkimi, które pozwolą mu zaangażować osobę z co najmniej 3-letnim
doświadczeniem w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, jeden partner spełnia wymóg
posiadania ww. doświadczenia we współpracy na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz konkretnej
grupy docelowej i jednocześnie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie merytoryczne
w wybranym przez partnerstwo temacie konkursu i zaangażuje do realizacji projektu osobę z co
najmniej 3- letnim doświadczeniem w tym zakresie, a drugi partner spełnia wymóg posiadania oraz
co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań i zaangażuje do realizacji projektu osobę
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w odnośnym obszarze.
Należy też pamiętać, że obok ww. warunków, które stanowią kryteria dostępu, weryfikowane na
etapie oceny formalnej (pierwszy i ostatni z ww. warunków) lub merytorycznej (pozostałe),
wnioskodawca i partner/partnerzy (jeśli dotyczy) muszą posiadać stosowny potencjał kadrowy,
techniczny i finansowy oraz potencjał społeczny, które będą oceniane na etapie oceny merytorycznej
(5 i 6 kryterium).
8. Mam wątpliwości co do części regulaminu: zasady konkursu (II.4.1)- zdanie: "Wnioskodawcy
i partner/rzy, jeżeli występują, muszą łącznie spełniać następujące warunki (...)" - czy to
oznacza, że wymagane warunki wnioskodawca i partner/rzy są zobowiązani spełniać w ten
sposób, że np. wnioskodawca będzie posiadał tylko 3-letnie doświadczenie w działalności
w obszarach merytorycznych projektu, a partner pozostałe warunki; - czy każdy podmiot
z osobna musi spełnić wszystkie warunki łącznie.
W przypadku projektu partnerskiego, czyli takiego, w którym podmioty realizują wspólnie projekt
wnosząc przy tym zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, spełnienie warunków
określonych w pkt II.4.1 oceniane jest w odniesieniu do całego partnerstwa. Oznacza to, że
wnioskodawca i partner/partnerzy mogą nawzajem uzupełniać swoje doświadczenie i potencjał, np.
wnioskodawca może wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji lub inkubowaniu
innowacji i stosownymi zasobami ludzkimi, które pozwolą mu zaangażować osobę z co najmniej
3-letnim doświadczeniem w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, jeden partner spełnia
wymóg posiadania ww. doświadczenia we współpracy na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz
konkretnej grupy docelowej i jednocześnie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie merytoryczne
w wybranym przez partnerstwo temacie konkursu i zaangażuje do realizacji projektu osobę z co
najmniej 3- letnim doświadczeniem w tym zakresie, a drugi partner spełnia wymóg posiadania oraz
co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań i zaangażuje do realizacji projektu osobę
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w odnośnym obszarze.

9. Na str. 16 regulaminu konkursu pojawia się, że wnioskodawcy muszą: "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." Co Państwo macie na myśli pod hasłem "sektor"? Czy
można prosić o przykłady?
Przez sektor rozumie się: sektor publiczny, pozarządowy i biznes. Oznacza to, że jeżeli instytucja,
którą Pani reprezentuje jest organizacją pozarządową np. stowarzyszeniem, to aby spełnić odnośny
wymóg, powinna Pani we wniosku o dofinansowanie wykazać, że Pani organizacja posiada
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
biznesu, np. prywatną agencją zatrudnienia.
10. „Wnioskodawcy i partner/rzy, jeżeli występują, muszą łącznie spełniać następujące 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;
- 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;
- 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”.
Czy zapis ten oznacza, że wnioskodawca i każdy z partnerów z osobna muszą spełnić
wszystkie wymienione kryteria, czy też wystarczy, że tylko jeden z partnerów projektu spełni
wszystkie te kryteria?
W przypadku projektu partnerskiego, czyli takiego, w którym podmioty realizują wspólnie projekt
wnosząc przy tym zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, spełnienie warunków
określonych w pkt II.4.1 oceniane jest w odniesieniu do całego partnerstwa. Oznacza to, że
wnioskodawca i partner/partnerzy mogą nawzajem uzupełniać swoje doświadczenie i potencjał, np.
wnioskodawca może wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji lub inkubowaniu
innowacji i stosownymi zasobami ludzkimi, które pozwolą mu zaangażować osobę z co najmniej
3-letnim doświadczeniem w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, jeden partner spełnia
wymóg posiadania ww. doświadczenia we współpracy na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz
konkretnej grupy docelowej i jednocześnie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie merytoryczne
w wybranym przez partnerstwo temacie konkursu i zaangażuje do realizacji projektu osobę z co
najmniej 3-letnim doświadczeniem w tym zakresie, a drugi partner spełnia wymóg posiadania oraz co
najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań i zaangażuje do realizacji projektu osobę
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w odnośnym obszarze.

11. O jakich badaniach mowa w kontekście doświadczenia (badania społeczne? marketingowe?
naukowe? inne?).
Termin badań należy rozumieć szeroko, pamiętając w kontekście spełnienia kryterium dostępu nr 4.,
o merytorycznym powiązaniu prowadzonych wcześniej badań z tematami konkursu.
12. Czy zapis dotyczący warunków, jakie muszą łącznie spełniać Wnioskodawcy i partnerzy:
„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” będzie
poprawnie zinterpretowany w sytuacji, gdy Wnioskodawca:
- ma 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych (niekoniecznie zgodne
w 100% z wybranym tematem),
- prowadzi badania (niekoniecznie w 100% zgodne z wybranym tematem)?
Kryterium oznacza, że 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. Czyli doświadczenie w realizacji lub inkubacji
innowacji nie musi dotyczyć danego tematu. Podobnie jest w przypadku badań. Ale w przypadku,
gdy wniosek jest składany samodzielnie przez jeden podmiot to, aby spełnić odnośne kryterium,
powinien on posiadać wymagane doświadczenie we wszystkich trzech zakresach. Jednocześnie
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.
13. Czy Inkubator Innowacji Społecznych może być tworzony przez sieć partnerów
zlokalizowanych w kilku miejscach w kraju?
Czy jest może maksymalna liczba partnerów startujących w konkursie i tworzących
z wnioskującym jeden inkubator? Nasza wstępna wizja Inkubatora wygląda tak, że tworzymy
kilka ośrodków zlokalizowanych w kilku miastach w kraju i łącznie wpieramy wymienione
w regulaminie 30, lub więcej pomysłów. (Wówczas możemy zebrać pomysły z całego kraju
i wesprzeć najlepsze z nich, niezależnie od lokalizacji innowatorów) - czy taki model
inkubatora jest zgodny z wizją organizatora konkursu?
Regulamin nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej liczby partnerów. Nie stawia także żadnych
ograniczeń w zakresie lokalizacji. O takich kwestiach decyduje wnioskodawca. Ale przy tworzeniu
wizji projektu należy wziąć pod uwagę, że tylko beneficjent będzie mógł przyznawać granty czyli
podpisywać z grantobiorcami umowy o powierzenie grantu i ponosi pełną odpowiedzialność za
grantobiorców. Przy zawieraniu partnerstwa należy pamiętać o wymogach dot. procedur zawierania
partnerstwa z ustawy wdrożeniowej oraz w SZOOP oraz o braku powiązań między partnerami.
14. Referencje od jakiego typu podmiotów zostaną uznane za „referencje środowiskowe”? vide
str. 17 Regulaminu.
Regulamin nie definiuje listy podmiotów od których można uzyskać referencje środowiskowe.
Ważne, aby załączone referencje były wystawione zgodnie z zapisami Regulaminu, tzn. poświadczały
możliwości wnioskodawcy do stworzenia odpowiedniego "ekosystemu" oraz miały charakter celowy.

KWESTIE DOT. GRANTOBIORCÓW I WYPRACOWYWANYCH PRZEZ NICH INNOWACJI SPOŁECZNYCH
15. Czy w ramach projektów kwalifikowane będą np. innowacje technologiczne wpisujące się
jeden z tematów konkursu określonym w pkt. 3.5. regulaminu?
Właściwym funduszem dla finansowania dosłownie rozumianych innowacji technologicznych jest
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a nie Europejski Fundusz Społeczny. Nie mniej jednak nie
wyklucza to, aby rozwiązania o charakterze innowacji społecznych — ich rozumienie zostało opisane
w pkt I.3.2 Regulaminu i należy zwrócić uwagę, że są to takie innowacje, w których zarówno cel, jak
i środki do jego osiągnięcia są społeczne —nie wykorzystywały nowoczesnych technologii.
16. Czy jako grantobiorcę należy rozumieć wykonawcę danej usługi?
Grantobiorcą w przedmiotowym konkursie jest zgodnie z Regulaminem "podmiot prywatny albo
publiczny, inny niż beneficjent projektu grantowego, mający pomysł na innowacyjne narzędzie,
metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego".
17. Czy wybierając innowacje nie należy stosować żadnych ograniczeń, w tym ograniczenia do
konkretnej lokalizacji? Czy wybrane innowacje powinny mieć zasięg ogólnopolski, bądź mogą
być to rozwiązania lokalne, z możliwością wdrożenia na szeroką skalę, czyli w różnych
miejscach?

Jaki powinien być obszar realizacji projektu?
Nabór grantobiorców należy do obowiązkowych zadań w projekcie (vide punkt 5.2 Regulaminu).
Nabór musi mieć charakter otwarty. Zgodnie z brzmieniem Regulaminu "przez „otwarty nabór”
rozumiany jest 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."
Zakres terytorialny przeprowadzania procesu inkubacji nie został określony. Jednak zgodnie
z punktem 5.3 Regulaminu, przy doborze grupy docelowej i uczestników "zawężeniu może także
podlegać obszar, z którego pochodzić będą odbiorcy i użytkownicy wsparcia. W obydwu przypadkach
należy umotywować zasadność wyboru danej grupy docelowej."
Podsumowując, inkubator innowacji społecznych może być prowadzony na określonym przez
beneficjenta obszarze, pamiętając, że wypracowywane rozwiązania i ich innowacyjność muszą mieć
ogólnopolski charakter i zastosowanie. Rozwiązania stosowane po raz pierwszy w danym
województwie/gminie itd., ale które już wcześniej pojawiły się w innej części kraju, nie mogą być
uznane za innowacyjne.
18. Czy innowacje społeczne winny spełniać jednocześnie wszystkie elementy innowacji opisane
w Regulaminie konkursu na stronie 11, w szczególności czy każda innowacja społeczna musi
zakładać prosumpcję, koprodukcję?
Infografika na stronie 11 Regulaminu przedstawia główne cechy i elementy innowacji społecznych,
które zostały określone przez ośrodek badawczy TEPSIE. Nie jest wymagane zawarcie wszystkich tych
cech i elementów w planowanych działaniach, aczkolwiek jest to zbiór wskazówek przydatnych do
zaplanowania skutecznego procesu wspierania innowacji społecznych.

19. Czy użytkownikami/odbiorcami nowych rozwiązań innowacyjnych mogą być osoby bez
polskiego obywatelstwa - migranci/uchodźcy?
Czy innowatorami połecznymi/grantobiorcami mogą być osoby bez polskiego obywatelstwa migranci/uchodźcy?
W PO WER udział osób bez polskiego obywatelstwa –migrantów/uchodźców nie jest wykluczony,
o ile oczywiście jest to stosownie uzasadnione ze względu na cel danego konkursu. W przypadku
ogłoszonego konkursu na inkubację innowacji społecznych uczestnictwo migrantów/uchodźców
zarówno jako potencjalnych innowatorów społecznych, jak i użytkowników/odbiorców nowych
rozwiązań jest dopuszczalne, o ile będzie to przekonująco umotywowane w kontekście danego
tematu, wybranego przez wnioskodawcę i projekt będzie też spełniał wszystkie kryteria wyboru,
w tym horyzontalne (np. zgodność z zasadą niedyskryminacji).
20. Regulamin wskazuje, że grantobiorcą może być podmiot prywatny (w tym osoba fizyczna
i grupy nieformalne) albo publiczne, co sugeruje, iż grant może otrzymać oprócz osoby
fizycznej również osoba prawna? Czy jest to możliwe? Czy uczestnikiem może być osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?
Regulamin wskazuje że „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”. Oznacza to, że zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą może być uczestnikiem projektu/grantobiorcą, jeśli ma pomysł, o którym mowa
w powyższym cytacie.
21. Regulamin wskazuje, że w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie należy podać planowaną liczbę
grantobiorców. A w jakim miejscu wskazać osoby biorące udział w testowaniu?
W pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie w polu „przewidywana liczba osób objętych wsparciem” lub
”przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem” należy odnieść się tylko do liczby
grantobiorców, natomiast odbiorców / użytkowników nowych rozwiązań, którzy także zaliczają się do
grupy docelowej należy opisać w pkt 3.2 i w tym opisie także uwzględnić informację o zakładanej
liczbie uczestników w tej kategorii.
KWESTIE DOT. TEMATÓW KONKURSU
22. Czy w przypadku wyboru tematu: „Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”
uczestnikiem projektu powinna być osoba w wieku 20-29 lat?
Cezura wiekowa jest przywoływana ze względu na dane statystyczne wskazywane w opisie tematu
i nie ma bezpośredniego przełożenia na wymogi wobec uczestników/grantobiorców. W tym zakresie
nie sformułowano żadnych ograniczeń. Jest to w gestii wnioskodawcy, jeśli uważa, że należy je
zdefiniować.
KWESTIE FINANSOWE
23. W pkt 6, na str. 25 wytłuszczonym drukiem znalazł się zapis "ani beneficjenci projektu
grantowego, ani IOK nie będą sprawdzali dowodów księgowych dokumentujących wydatki
poniesione przez grantobiorcę". Czy zapis ten nie stoi w sprzeczności z art. 36 ustawy

wdrożeniowej wg. której do obowiązków beneficjenta m.in. należy rozliczanie wydatków
poniesionych przez grantobiorcę?
Ustawa wdrożeniowa nakłada jedynie obowiązek na beneficjenta projektu grantowego rozliczania
wydatków poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania wydatków
poniesionych przez grantobiorcę. W regulaminie niniejszego konkursu ustalono, iż zastosowana
będzie metoda rozliczania wydatków (w ramach grantu) za efekty, nie na podstawie dokumentów
księgowych.
24. W związku z zapisami dotyczącymi całkowitej odpowiedzialności finansowej spoczywającej
na operatorze grantu prosimy o informacje czy zapis na str. 25 Regulaminu dotyczący
„weryfikacji dowodów księgowych dokumentujących wydatki poniesione przez grantobiorcę”
jest zapisem zakazującym dokonywanie takiej weryfikacji ponoszonych wydatków czy jedynie
rozwiązaniem możliwym do zastosowania?
Ustawa wdrożeniowa nakłada jedynie na beneficjenta projektu grantowego obowiązek rozliczania
wydatków poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania wydatków
poniesionych przez grantobiorcę. W regulaminie niniejszego konkursu ustalono, iż zastosowana
będzie metoda rozliczania wydatków (w ramach grantu) za efekty, nie na podstawie dokumentów
księgowych i co do zasady tak należy planować etap rozliczania wydatków poniesionych przez
grantobiorców.
25. Czy wkład własny może pochodzić ze środków innych podmiotów niż partnerzy wykazani
w projekcie tzn. środki pozyskane od sponsora?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnosci na lata 20142020, za wkład własny uważa się "środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez
beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną
beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków
kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą
dofinansowania dla projektu)." Wkład własny może pochodzić ze środków różnych podmiotów,
ważne jest aby został przeznaczony na wydatki kwalifikowalne i został wykazany we wniosku
o dofinansowanie projektu.
26. Jakiego rodzaju koszty są uznane za kwalifikowane w ramach obszaru tematycznego: usługi
opiekuńcze dla osób zależnych?
W całym konkursie obowiązuje definicja kosztów kwalifikowalnych zawarta w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków (rozdz. 6.2) oraz Regulaminie konkursu. W ramach projektu grantowego
wydatkiem kwalifikowalnym jest grant i inne wydatki zgodne z celami projektu i spełniające kryteria
określone w ww. wytycznych. Nie istnieje katalog zamknięty kosztów kwalifikowalnych dla danego
obszaru.
27. Jaką kwotę dofinansowania można wykorzystać na zakup środków trwałych w ramach tego
konkursu?
Cross-financing i środki trwałe niezbędne do realizacji projektu mogą stanowić (zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych) nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych.

28. 4. Czy opracowanie specyfiki innowacji wspólnie z beneficjentem jest zadaniem kosztowym
po stronie wnioskodawcy czyli „operatora grantu”?
Regulamin nie precyzuje tej kwestii. Stworzenie budżetu jest zadaniem wnioskodawcy,
a podstawowe zasady udzielania dofinansowania zostały opisane w pkt 7 Regulaminu.
29. Będę wdzięczna za doprecyzowanie i wskazanie konkretnych pól w części VI Szczegółowy
budżet projektu wniosku o dofinansowanie, na podstawie których weryfikowane będzie
spełnienie kryterium dostępu 8 oceny formalnej (Czy maksymalna wartość jednego grantu
dla innowatorów społecznych wynosi 100 000 PLN?). Czy wartość ta wyliczana z budżetu
szczegółowego powinna uwzględniać proporcjonalną wysokość kosztów pośrednich?
W Regulaminie nie wskazano konkretnych pól, na podstawie których weryfikowane będzie spełnienie
kryterium dostępu nr 8 (etap oceny formalnej) w części VI wniosku o dofinansowanie projektu. Każdy
z wnioskodawców, bowiem, tworzy budżet na potrzeby przez siebie przygotowywanego projektu,
adekwatnie do planowanych do realizacji zadań. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązkowe
zadania w projekcie zostały wskazane w pkt 5.2 Regulaminu (ich uwzględnienie również jest
przedmiotem oceny formalnej )w ramach kryteriów dostępu, a jednym z nich jest "udzielanie
grantów". W odniesieniu do tego zadania wnioskodawca powinien w budżecie wskazać stosowne
dane nt. zakładanej liczby grantów i przyjętej w tym zakresie zakładanej wysokości grantu. Ekspert
oceniając wniosek na ocenie formalnej musi mieć bowiem podstawę do uznania, że kryterium jest
spełnione. Sugerujemy, by wnioskodawca w opisie zadań wskazał, że maksymalna wysokość grantu
nie przekroczy ....zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca przedstawia w budżecie
planowane koszty projektu z podziałem na koszty bezpośrednie, tj. dotyczące realizacji
poszczególnych zadań merytorycznych (w tym udzielanie grantów), oraz koszty pośrednie, tj. koszty
administracyjne - pośrednie - związane z obsługą projektu i beneficjenta. Te ostatnie mogą być
rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: w przypadku projektów
o wartości od 3 mln PLN do 5 mln PLN włącznie - 15% kosztów bezpośrednich, w przypadku
projektów o wartości od 5 mln PLN do 6 mln PLN - 10% kosztów bezpośrednich.
30. Czy ewaluacje pomysłów powinny być przeprowadzone przez beneficjenta konkursu, czy
mogą zostać zlecone na zewnątrz? W przypadku, gdy mogą zostać zlecone, czy ich koszty
można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?
Regulamin konkursu nie wyklucza takiego rozwiązania czyli koszty ewaluacji można zaliczyć do
kosztów kwalifikowanych. Należy też pamiętać, że obowiązkowe etapy wdrażania innowacji
społecznej (pkt 5.4 Regulaminu) w tym etap ewaluacji muszą być ujęte i opisane w Strategii realizacji
projektu grantowego i jest to jedno z kryteriów dostępu, które są weryfikowane na etapie oceny
formalnej. Przy zlecaniu określonych zadań w projekcie należy stosować zapisy Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków.

