
 

 

 

FAQ 

1) Kto może być Innowatorem/Grantobiorcą? 

Innowatorem/Grantobiorcą może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, 

mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych. 

2) Czy jest dostępna baza już realizowanych innowacji? Jak mogę sprawdzić czy mój 

pomysł jest innowacyjny? 

Można sprawdzać innowacje które zamieszczane są na stronie Krajowej Instytucji Wsparcia 

http://www.kiwpokl.org.pl. Dodatkowo  innowacyjność pomysłu  będzie oceniana przez 

ekspertów w ramach komisji oceniającej. Warto również prześledzić dostępne materiały (np. 

w internecie) w danej tematyce, poszukać czy ktoś realizuje podobne pomysły. Pozwoli to na 

nie tylko sprawdzić czy pomysł jest innowacyjny, ale również być może znaleźć partnera do 

współpracy, albo pozwoli rozwinąć projekt na bazie doświadczeń innych. 

3) Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną? 

Otwarty nabór pomysłów odbędzie się w marcu 2017 roku, na formularzu „Specyfikacja 

Innowacji Wstępnej”, który będzie do pobrania ze strony www.inkubatorwins.pl, jednak 

zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Inkubatorem już dziś – 

możemy pomóc w dopracowaniu pomysłu.  

4) Dlaczego warto zgłosić swój pomysł właśnie do tego Projektu? 

Oferujemy wsparcie Inkubatora już na etapie dopracowywania pomysłu na innowację 

społeczną! Dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem………..! W trakcie realizacji 

projektu nie rozliczamy faktur Innowatora, lecz sprawdzamy osiągnięcie założonych efektów 

/etapów realizacji innowacji. Rozumiemy, że przygotowanie i wdrażanie innowacji społecznej 

to eksperyment, który wymaga ścisłej współpracy Inkubatora z Innowatorem. 

5)  Jaki jest okres realizacji innowacji społecznej? 

Realizacja innowacji może trwać do 9 m-cy, natomiast jej testowanie wśród osób zależnych 

do 6 m-cy.  Łączenie jednak na cały projekt macie Państwo cały rok (2018 r). Oczywiście  czas 

realizacji i testowania powinien być adekwatny do charakteru innowacji oraz jej skali – 

będzie to przedmiotem oceny merytorycznej. 

6) Jaki jest zasięg terytorialny realizacji Projektu? 

Projekt realizowany jest na terenie Wielkopolski. Jednak  Pomysłodawcą może być każdy, 

niezależnie od miejsca zamieszkania (w przypadku osób indywidualnych) czy siedziby (w 

przypadku podmiotów), pod warunkiem, że innowacja realizowana będzie dla osób 

zależnych w Wielkopolsce i jej testowanie będzie miało miejsce również w  Wielkopolsce. 

http://www.kiwpokl.org.pl/
http://www.inkubatorwins.pl/


 

 

 

7) Na jakie wydatki może być przeznaczony grant? 

Granty mogą zostać przeznaczone jedynie na działania związane z realizacją innowacji 

społecznej i muszą mieć uzasadnienie merytoryczne wykazane w specyfikacji innowacji 

społecznej przygotowanej przez Pomysłodawcę/ Innowatora.  Granty nie mają służyć 

doposażeniu jednostek, organizacji, czy instytucji, ale opracowaniu innowacji i jej 

przetestowaniu. W konsekwencji koszty przewidziane w budżetach innowacji powinny 

odzwierciedlać przede wszystkim koszt pracy nad innowacyjnym rozwiązaniem. Ponadto, 

zadaniem inkubatora jest też wsparcie organizacyjne grantobiorcy, eliminując tym samym 

część możliwych zakupów (np. w grancie nie powinno się finansować rzutników, sprzętu 

komputerowego służącego wypracowaniu innowacji itp.) 

Grant należy wydatkować zgodnie z przepisami prawa, w sposób racjonalny, w sposób 

celowy i efektywny w okresie realizacji projektu. Koszty administracyjne związane                    

z wdrażaniem innowacji nie będą kwalifikowane.  

Dla przykładu jeśli innowacja będzie dotyczyć opracowania nowatorskich procedur działania, 

wydatki mogą dotyczyć wynagrodzenia dla ekspertów opracowujących/konsultujących 

procedurę, ale nie mogą dotyczyć kosztów księgowych realizacji zadania. 

 

8) Czy osoby zależne, dla których planuję innowację społeczną muszą mieć orzeczenie      

o niepełnosprawności? 

Zgodnie z definicją z Procedur wsparcia osoba zależna to „Osoba zależna” – osoba, która ze 

względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia 

związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. Dlatego też zakładamy, że osobą zależną może być także osoba 

bez orzeczenia o niepełnosprawności.  

9) Czy jako Grantobiorca muszę zapewnić trwałość innowacji po zakończeniu realizacji 

projektu?  

Trwałość projektu rozumiana jako utrzymanie projektu w określonym czasie po jego 
zakończeniu nie obowiązuje grantobiorców.   
 
Jednak projektując innowację społeczną należy przemyśleć i zaproponować sposób jej 

wdrożenia na stałe, w szerszej skali oraz utrzymania w ofercie ogólnodostępnych usług 

społecznych. Te kryteria (skalowalność, możliwość rozbudowywania, trwałość inkubowanej 

innowacji) stanowią kryteria oceny merytorycznej pomysłu (patrz. „Procedury  wsparcia        

i wyboru Grantobiorców” – Zasady dokonywania oceny pomysłów w etapie I i II) .  

 



 

 

 

10) Jestem przedsiębiorcą i chcę złożyć pomysł na innowację społeczną. Czy gdy uzyskam 

grant na realizację mojego pomysłu będę musiał zapłacić od jego wartości podatek? 

Nie. Na mocy art. 17, ust. 1, pkt 53 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) są wolne 

od podatku dochodowego. 

11)  Gdy Innowatorem jest osoba fizyczna - czy z tytułu wpłynięcia na jej konto grantu np. 

100 tys.  zł jest zobligowana do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie  Skarbowym, czy 

podlega opodatkowaniu i czy i jak musi "rozliczyć" grant w ramach ordynacji 

podatkowej? 

Nie. Na mocy art. 21, ust. 1, pkt 137 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) są wolne 

od podatku dochodowego. 

12) Czy muszę wnieść  wkład własny finansowy w realizację innowacji? Czy będzie to         

w jakiś sposób premiowane w ocenie pomysłu na innowację społeczną? 

Nie.  Wkład własny finansowy nie jest wymagany  i w żaden sposób  nie wpływa na ocenę 

merytoryczną pomysłu na innowację społeczną. 

Jeśli niezrealizowanie innowacji będzie wynikało z zaniedbań Innowatora, lub 

nieprzystąpienia do kolejnego etapu  - będzie skutkować to zwrotem całości wypłaconego 

grantu. Zasady zwrotu i odzyskania grantu zostały zawarte w  §8 „Procedury wsparcia            

i wyboru Grantobiorców” .  

13) Czy Grantobiorcy muszą wnieść zabezpieczenie dotyczące realizacji projektu, np. 

weksel, lub inne poręczenie? 

 

Nie wymagamy żadnego zabezpieczenia. Z Grantobiorcą podpisujemy umowę o powierzenie 

grantu regulującą zasady współpracy pomiędzy Inkubatorem a Grantobiorcą.  

14) Czy można realizować innowację społeczną w partnerstwie? 

Tak, jak najbardziej, promowane będą partnerstwa, które przyczynią się do efektywniejszego 

i skuteczniejszego zrealizowania innowacji społecznej. Możliwe są partnerstwa 

międzysektorowe, ale i specjalistów reprezentujących ten sam sektor.  

 



 

 

 

15) Jak należy dokonać wyboru partnera do realizacji  innowacji społecznej? 

Nie obowiązują tu przepisy Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

Wybierając partnera do realizacji innowacji należy pamiętać o tym, aby określić rolę                

i zadania partnera w realizacji innowacji. Partnera wybiera się więc bez wymogów 

proceduralnych, biorąc pod uwagę uzasadnienie jego roli w realizacji innowacji. 

Umowa partnerska może zawierać zapisy dotyczące np.: 

 podziału obowiązków, 
 osób zaangażowanych w testowanie innowacji, 
 podziału środków finansowych, 
 sposobu obiegu dokumentów i raportowania. 

16) Czy koszty osobowe mogą być finansowane z grantu? 

Tak, jeśli dotyczą kadry realizującej zadania merytoryczne (nie administracyjne) oraz są 

niezbędne do zrealizowania innowacji społecznej. 

17) W jaki sposób będzie weryfikowana i  kontrolowana realizacja projektu. 

Weryfikacja realizacji  projektu odbędzie się na podstawie osiągnięcia wskaźników efektów 

realizacji innowacji określonych w Specyfikacji innowacji społecznej. Dodatkowo każda 

innowacja będzie podlegała 2 wizytom monitorująco-kontrolującym, w ramach których 

ocenie będzie podlegał postęp prac nad realizacją/ testowaniem innowacji oraz zdobywane 

będą opinie użytkowników innowacji. 

Granty wypłacane będą w transzach po osiągnięciu efektów cząstkowych przypisanych do 

każdego etapu realizacji innowacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowiącym część  Specyfikacji innowacji społecznej. 

18) Kto pokrywa koszty upowszechniania innowacji społecznych po zakończeniu ich 

testowania? 

Koszty upowszechniania innowacji społecznych pokrywa Lider projektu, przy czym do 

upowszechnienia wybrane zostaną tylko najlepsze innowacje –  minimum 3. 

19) Czy potrzebne będą faktury poświadczające wydatki z grantu? 

Nie. Proponujemy rozliczanie po efektach. Wspólnie zaplanujemy etapy cząstkowe realizacji 

innowacji i efekt każdego z etapów, którego osiągnięcie  będzie decydowało  o przelaniu 

kolejnej transzy.  

 



 

 

 

20) Gdzie można znaleźć informacje o zasadach naboru i oceny pomysłów  oraz zasady 

realizacji innowacji?  

Szczegółowe informacje zawarte zostały  „Procedurze wsparcia i wyboru Grantobiorców”,  

która zamieszczona jest na naszej platformie współpracy w zakładce Inkubator. Zachęcamy 

do zapoznania się z  tym dokumentem! 

21) Czy pomysł na innowację społeczną musi opierać się na dobrych praktykach 

zagranicznych?  

Nie, nie ma takiego wymogu. Jednak jeśli dane rozwiązanie zagraniczne nie jest realizowane 

w Polsce a jest innowacyjne i dotyczy usług opiekuńczych dla osób zależnych (seniorów, 

osób z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów) to może 

być złożone jako pomysł na innowację społeczną.  

22) Czy projekt może finansować działania bieżące danej organizacji ? 

Nie. Finansowane ze środków grantu mogą być jedynie koszty merytoryczne niezbędne do 

zrealizowania danej innowacji społecznej. Koszty administracyjne takie jak: opłaty za media, 

czynsz czy obsługę księgową nie będą kosztami kwalifikowanymi w projekcie. 

23) Ile pomysłów na innowacje społeczne może zgłosić jeden podmiot/ jedna osoba 

fizyczna? 

Jeden podmiot /jedna osoba fizyczna może złożyć max 5 pomysłów na innowacje społeczne, 

jednak do dalszego procedowania i ewentualnego finansowania mogą przejść max 2 

pomysły jednego Innowatora. UWAGA: jeden pomysł na innowację społeczną składamy na 

jednym formularzu. 

24) Czy określono minimalną kwotę o jaką należy się ubiegać na pokrycie kosztów 

realizacji i testowania innowacji? 

Nie. Nie określamy takiej kwoty. Kwota wnioskowana powinna być adekwatna do zakresu 

realizacji i testowania innowacji społecznej oraz specyfiki innowacji społecznej. 

25) Kto jest właścicielem praw autorskich powstałych w ramach projektu innowacji 
społecznych? 

Zgodnie z umową zawartą między Ministerstwem Rozwoju a Operatorem (ROPS Poznań): 

 Operator  (ROPS Poznań) jest zobowiązany do zapewnienia sobie wyłącznych, 
nieograniczonych praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach Projektu 
grantowego. 

 



 

 

 Operator zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Zarządzającą odrębnej umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów 

wytworzonych w ramach Projektu grantowego, z jednoczesnym udzieleniem licencji 

na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji  Zarządzającej. 

 W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu grantowego wykonawcy, 

obejmujących m.in. opracowanie utworu, Operator zobowiązuje się do 

uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa 

majątkowe do ww. utworu na Operatora co najmniej na polach eksploatacji 

wskazanych pisemnie Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą przed zleceniem 

przez Operatora części zadań w ramach Projektu grantowego wykonawcy, 

obejmujących m.in. opracowanie tego utworu. 

 Umowy są sporządzane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim        

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

26) Kto pokrywa koszty upowszechniania innowacji społecznych po zakończeniu ich 
testowania? 

Koszty upowszechniania innowacji społecznych pokrywa Operator. Innowacje będą 

prezentowane jako dobre praktyki zarówno w środowisku osób zależnych, ich otoczeniu, ale 

także wśród przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu ich na szerszą skalę. 

Minimum 3 najlepsze innowacje rekomendowane będą do implementacji w całej Polsce. 

27) Ile osób powinno wziąć udział w testowaniu innowacji społecznej? Czy są jakieś 

wskazania w tym zakresie? 

Nie nakładamy wymogów formalnych w tym zakresie. Ilość osób testujących daną innowację 

będzie określana na etapie dopracowania innowacji  społecznej przy uwzględnieniu  jej 

charakteru i zakresu.  

 

 

 

 


