
1. Do kogo należą prawa autorskie w zakresie powstałych innowacji. Państwa regulamin 

przewiduje, że Ministerstwo. Czy więc podmioty lub osoby objęte wsparciem, które 

wytworzą innowację tracą do niej jakiekolwiek prawa? 

Zgodnie z regulaminem konkursu, pkt II.9.2, z dniem przeniesienia praw autorskich 

do utworów (innowacji) wypracowanych w inkubatorze na Ministerstwo, udziela ono 

inkubatorowi, na czas nieoznaczony, bez ograniczenia co do czasu i terytorium, 

nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do utworów. Licencja obejmuje prawo do 

udzielania sublicencji i tę otrzymują innowatorzy (grantobiorcy). Inkubator może 

udzielić sublicencję innowatorowi zanim zostanie podpisana umowa o przeniesienie 

praw autorskich pomiędzy inkubatorem a Ministerstwem.  

 

2. Kwota udzielonego grantu to maks 100 000 zł. Chcielibyśmy ostateczną kwotę grantu 

podzielić na dwie części, tj. 60% jego wysokości to środki, o których wydatkowaniu 

decyzje podejmuje beneficjent i może je wydać (oczywiście zgodnie z regulaminem 

i pilnując określonych w nim proporcji) na prace testowe, zakup usług doradczych, udział 

w konferencjach branżowych, zlecanie badań szczegółowych itp. Natomiast pozostałe 

40% wysokości grantu to kwota pozostająca w dyspozycji naszej, która zostanie 

przeznaczona na organizowany przez nas obligatoryjny program szkoleniowy 

i konsultacyjny dostosowany do poszczególnych beneficjentów w zakresach m. in. 

design-thinking, upowszechniania działań i produktów, wiedzy dotyczącej praw 

własności, a także doradztwa prawnego (nie doradztwa nam jako elementu kosztów 

pośrednich, lecz doradztwa beneficjentom jako koszty pośrednie). Czy takie rozwiązanie 

jest dla Państwa akceptowalne?  

Maksymalna kwota grantu to 100 tys. i jest jednocześnie średnia wartość wsparcia – 

obejmująca oprócz kwoty grantu także inne koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – 

dla jednego innowatora (grantobiorcy). Nie można zatem mówić o dzieleniu grantu 

na dwie części, tylko o ustaleniu pewnych proporcji pomiędzy kwotą grantu a 

pozostałym wsparciem. Regulamin konkursu mówi, że wnioskodawca (po otrzymaniu 

dofinansowania inkubator) ma "swobodę w zadecydowaniu o proporcji pomiędzy 

nakładami finansowymi, które zostaną przeznaczone na granty a innymi wydatkami 

w projekcie, przy czym muszą być spełnione następujące warunki: 

 minimalna liczba grantów w ramach projektu wynosi 40 (kryterium dostępu nr 9),  

 maksymalna wartość pojedynczego grantu dla innowatora społecznego wynosi 

100 000 zł (kryterium dostępu nr 8)” – patrz pkt II.6 regulaminu. 

Inkubator może przyjąć zasadę, że maksymalna kwota grantu, o jaką można się 

ubiegać to 60 tys. zł, a pozostałe środki będą przeznaczone na wsparcie innowatorów 

(patrz opis działania 4). Należy przy tym pamiętać, że w średniej wartości wsparcia 

dla pojedynczego innowatora – 100 tys. zł ujęte też są koszty pośrednie. 

Warto też zwrócić uwagę, że sformułowanie "środki, o których wydatkowaniu decyzje 

podejmuje beneficjent" (tutaj, jak rozumiemy, chodzi o grantobiorcę) nie jest 



właściwe, ponieważ grantobiorca nie może dowolnie dysponować środkami. 

Zarówno zawartość merytoryczna, jak i finansowa grantu jest określana w tzw. 

specyfikacji innowacji i dokument ten jest przygotowywany wspólnie przez 

innowatora i inkubator (patrz opis działania nr 3). I to ten ostatni z wymienionych jest 

odpowiedzialny przez Instytucją Zarządzającą POWER za treść specyfikacji. 

 
3. Czy ostateczna kwota wielkości grantu ma być w każdym wypadku mniejsza niż 100 000 

zł czy chodzi o średnią wysokość grantu? Chcielibyśmy udzielać grantów o średniej 

wartości do 100 000 zł, ale dla najlepszych projektów (maks 20%) chcielibyśmy móc 

zaoferować dodatkowe finansowanie na testy i prototypowanie. Oznacza to, że 

minimum 80% beneficjentów dostanie wsparcie mniejsze niż 100 000 zł, maks 20% 

większe niż 100 000 zł, natomiast średnia dla jednego grantu będzie niższa niż 100 000 

zł. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne? 

Nie. Maksymalna wartość grantu to 100 tys. zł - proszę o tym pamiętać, bo jest to 

jedno z kryteriów dostępu (nr 8). Nie ma możliwości  przyznania grantu o wartości 

wyższej niż 100 tys. zł. 

 

4. Czy innowatorami mogą być osoby z niepełnosprawnościami? 

Jak najbardziej. Regulamin konkursu mówi, że rekrutacja musi być prowadzona 

w sposób aktywny, powinna być ukierunkowana na poszukiwanie potencjalnych 

innowatorów w środowiskach, których konkurs bezpośrednio dotyczy tj. osób 

zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami lub osobami starszymi, a przecież 

często są to środowiska samopomocowe, najlepiej znają swoje potrzeby i wiedzą, 

jakich rozwiązań brakuje, aby mogły one być zaspokojone. Dlatego inkubatory 

powinny zadbać o zapewnienie różnorodnych kanałów dotarcia z informacją o swojej 

działalności, w tym rekrutacji innowatorów. Rekrutacja, a także inne działania 

w projekcie muszą być realizowane zgodnie z Wytycznymi 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, czyli m.in. z zastosowaniem 6 standardów 

dostępności (szkoleniowego, edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego, cyfrowego, 

architektonicznego oraz transportowego). 

 


