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Niniejsza Procedura określa warunki naboru oraz uczestnictwa w Projekcie grantowym „Domy 

Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” oraz wzory dokumentów niezbędne 

do ubiegania się o przyznanie, jak i rozliczanie Grantu.  

 

ROZDZIAŁ I: SŁOWNICZEK  

1. Dom Pomocy Społecznej (DPS) – podmiot znajdujący się w rejestrze Domów Pomocy 

Społecznej, prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, o którym mowa w art. 57 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 

z późn. zm.). 

2. Grant – środki finansowe programu operacyjnego, które Grantodawca powierzył 

Grantobiorcy/Wnioskodawcy na wsparcie domów pomocy społecznej na terenie 

województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

3. Grantobiorca – publiczny lub prywatny DPS, wybrany w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez Grantodawcę w ramach realizacji projektu grantowego na terenie 

województwa wielkopolskiego. Grantobiorcami mogą być DPS, które znajdują się 

w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. 

4. Grantodawca – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu, beneficjent Projektu pt. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne 

w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

6. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

7. Projekt – projekt pt. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja ww. 

Projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 

z późn. zm.).  
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8. Wnioskodawca – podmiot/organ prowadzący DPS uprawniony do złożenia wniosku 

o udzielenie grantu, w sytuacji gdy DPS nie ma osobowości prawnej. 

9. Wniosek – Wniosek o powierzenie Grantu. 

 

ROZDZIAŁ II: CEL POWIERZENIA GRANTÓW I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI 

1. Celem powierzenia Grantów jest wsparcie domów pomocy społecznej (dalej DPS) 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. W celu powierzenia Grantów organizowany jest otwarty nabór Wniosków na działania 

obejmujące: 

1) dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów 

i rehabilitantów, z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze),  

2) zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS, 

3) organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo 

kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale 

(z zapewnieniem usług opiekuńczych, niezbędnej opieki pielęgniarskiej itp.), 

4) zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją 

epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla 

pracowników DPS, 

5) zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS, 

6) zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez 

wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

3. Rekomendowane jest, aby w ramach realizowanych zadań zaangażować podmioty 

ekonomii społecznej, którym zlecane będą niektóre z usług, np. usługi transportowe, 

usługi dezynfekcji, catering i produkcja środków ochrony bezpośredniej (np. maseczki, 

przyłbice i inne). 

 

ROZDZIAŁ III: PODMIOTY UPRAWNIONE  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzące zarejestrowane domy pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące na zlecenie 

jednostki samorządu terytorialnego zarejestrowane niepubliczne domy pomocy społecznej 

na terenie województwa wielkopolskiego (organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, 
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inne osoby prawne, osoby fizyczne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie 

placówek, zgodnie z art. 57 ustawy o pomocy społecznej). 

 

ROZDZIAŁ IV: KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW  

1. Ocena dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:  

 

Lp. Kryteria podlegające ocenie Sposób 
dokonania 

oceny 

Źródło weryfikacji spełnienia kryterium 

Kryteria podmiotowe 

1. Czy Wniosek został złożony w okresie 

naboru wniosków wyznaczonym przez 

Grantodawcę?  

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie daty wpływu 
Wniosku. 

2. Czy Wniosek został złożony na właściwym 

formularzu?  

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja zgodności formularza ze 
wzorem Wniosku stanowiącym załącznik 
do procedury. 

3. Czy Wniosek został wypełniony w sposób 

kompletny? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

4. Czy Wniosek został wypełniony w sposób 

umożliwiający przeczytanie? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

5. Czy Wniosek został złożony przez podmiot 

uprawniony do udziału w naborze 

Wniosków?  

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku oraz Rejestru Domów Pomocy 
Społecznej prowadzonego przez 
Wojewodę Wielkopolskiego. 

6. Czy Wniosek został podpisany przez 

uprawniony podmiot/osoby upoważnione? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu oraz na 
podstawie pełnomocnictwa załączonego 
do Wniosku. 

7. Czy Grantobiorca/Wnioskodawca działa na 

terenie województwa wielkopolskiego?  

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu oraz 
Rejestru Domów Pomocy Społecznej 
prowadzonego przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. 
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8. Czy do Wniosku zostały dołączone 

wymagane załączniki? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

Kryteria przedmiotowe 

1. Czy planowane działania są zgodne z celem 

powierzenia Grantu? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

2. Czy wydatki zaplanowane we Wniosku 

zawierają się w katalogu kosztów 

określonych w Procedurze?  

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

3. Czy okres realizacji Wniosku nie przekracza 
maksymalnego czasu określonego w 
Procedurze? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów wniosku 
o powierzenie grantu. 

4. Czy kwota Wnioskowanego wsparcia nie 
przekracza kwoty określonej w 
Procedurze? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

5. Czy Wnioskodawca gwarantuje realizację 
działań zgodnie z założeniami wniosku o 
powierzenie grantu? 

przyznanie 
punktacji 0-1 

Weryfikacja na podstawie zapisów 
Wniosku o powierzenie grantu. 

 

2. Wszystkie Wnioski będą oceniane przez Komisję oceny wniosków w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia złożenia Wniosku do Grantodawcy. Każdy z Wniosków będzie 

oceniany przez 2 pracowników Grantodawcy, wskazanych przez Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w systemie punktacji 0-1. Osoby 

oceniające Wnioski będą legitymować się przynajmniej rocznym doświadczeniem 

w pracy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz/lub 

przynajmniej rocznym doświadczeniem w ocenie wniosków w ramach otwartych 

konkursów ofert. 

3. Aby uzyskać pozytywną ocenę i kwalifikować się do dofinansowania, Wniosek musi 

uzyskać 1 pkt w każdym kryterium oceny. W przypadku rozbieżnej oceny, decyzję 

podejmie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

4. Ocena dokonywana jest z zastosowaniem Karty oceny Wniosku, która stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej Procedury. 

5. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę/Wnioskodawcę do poprawienia omyłek, 

uzupełnienia bądź wyjaśnienia Wniosku w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie Grantobiorcy/Wnioskodawcy 
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skutkuje pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia Grantodawca informuje Grantobiorcę/Wnioskodawcę drogą elektroniczną 

na adres e-mail wskazany we Wniosku.  

6. Pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, dokonujący oceny 

Wniosku może dokonać poprawy oczywistych omyłek pisarskich, zawartych 

we Wniosku, poświadczając naniesione zmiany własnoręcznym podpisem. 

Poprawa/uzupełnienie informacji we Wniosku przez pracownika Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu nie może prowadzić do istotnej modyfikacji treści 

merytorycznej i finansowej Wniosku.  

7. Wyniki oceny złożonych Wniosków na bieżąco umieszczane będą na stronie 

www.rops.poznan.pl w zakładce “Aktualności”. Dodatkowo każdy 

Grantobiorca/Wnioskodawca otrzyma indywidualne potwierdzenie wyniku oceny 

na adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku w terminie do 3 dni roboczych 

od daty podjęcia decyzji. 

8. Grantobiorca/Wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania od oceny negatywnej. 

9. Odwołanie od oceny musi zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adres 

granty@rops.poznan.pl w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

o wynikach oceny. Termin przesłania pocztą tradycyjną uważa się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

10. Grantodawca ustosunkuje się do odwołania w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

wniesienia odwołania.  

11. Odwołanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia:  

a) gdy złożone zostanie po terminie wskazanym w pkt. 10, 

b) wniesione zostanie przez inny podmiot niż Grantobiorca/Wnioskodawca, 

c) nie zostało podpisane przez Grantobiorcę/Wnioskodawcę.  

12. Grantobiorca/Wnioskodawca może zrezygnować z udziału w Projekcie zarówno przed, 

jak i po zakończeniu oceny Wniosku.  

13. W przypadku pisemnej rezygnacji Grantobiorcy/Wnioskodawcy przed zawarciem 

Umowy o powierzenie Grantu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  

14. W przypadku rezygnacji Grantobiorcy/Wnioskodawcy po zawarciu Umowy 

o powierzenie Grantu, Umowa o powierzeniu Grantu ulega rozwiązaniu na zasadach 

w niej określonych.  

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:granty@rops.poznan.pl
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ROZDZIAŁ V. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W RAMACH GRANTU 

1. Minimalna kwota Grantu na rzecz jednego DPS wynosi 50 000,00 zł. 

2. Maksymalna kwota Grantu na rzecz jednego DPS wynosi 1 000 000,00 zł i uzależniona 
jest od liczby pracowników danego DPS w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem 
osób kierujących jednostkami, lekarzy i pielęgniarek) w dniu sporządzenia Wniosku, 
wg następującego założenia: 

liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osób kierujących 

jednostkami, lekarzy i pielęgniarek) x 8 120,00 zł  

3. Grantodawca nie wymaga od Grantobiorcy/Wnioskodawcy wnoszenia wkładu 

własnego. 

4. Grantobiorca/Wnioskodawca zobowiązany jest do wydatkowania środków w oparciu 

następujące proporcje:  

a) 84,28% - środki Unii Europejskiej, 

b) 15,72% - środki budżetu państwa. 

5. Grant udzielany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności, 

jednak na okres nie dłuższy niż do 31.08.2020 r.1 

6. Okres kwalifikowalności wydatków obejmuje okres od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. 

(nie ma możliwości refundacji poniesionych wcześniej wydatków)2. 

7. Grantobiorca/Wnioskodawca w trakcie trwania otwartego naboru Wniosków może 

złożyć jeden Wniosek o powierzenie grantu na wsparcie tych DPS, dla których jest 

organem prowadzącym. 

 

ROZDZIAŁ VI. KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

1. W ramach Grantów finansowane mogą być w szczególności następujące zadania: 

1) dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów 

i rehabilitantów, z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) – dodatki 

do maksymalnej wysokości 1 450,00 zł brutto brutto miesięcznie. W przypadku 

umów o pracę wysokość dodatku powinna być zgodna z regulaminem 

wynagradzania obowiązującym w DPS. 

                                                           
1 Grantodawca przewiduje możliwość przedłużenia realizacji Projektu. 
2 jw. 
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2) zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS – 125,00 zł /1 dzień / 

1 osoba, 

3) organizacja i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo 

kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale 

(z zapewnieniem usług opiekuńczych, niezbędnej opieki pielęgniarskiej itp.) – 

250,00 zł /1 dzień /1 osoba,  

4) zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją 

epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla 

pracowników DPS, koszt jednostkowy do 400,00 zł, 

5) zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS (średni koszt pakietu 

na osobę 1 890,00 zł),  

6) zakup dla DPS wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii 

poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób (np. bramki 

do pomiaru temperatury ciała) w cenie jednostkowej do 10 000,00 zł brutto. 

2. Poniesione wydatki muszą być: 

1) racjonalne, merytorycznie uzasadnione, efektywne kosztowo, zgodne z cenami 

rynkowymi, 

2) faktycznie poniesione w okresie, którego dotyczy Umowa o powierzenie grantu. 

3) przewidziane w zakresie rzeczowo-finansowym Wniosku, 

4) dotyczyć zakupu sprzętu w cenie jednostkowej do kwoty 10 000,00 zł brutto, 

5) prawidłowo udokumentowane w formie dokumentów księgowych. 

3. Wydatki, które nie są kosztami kwalifikowalnymi to: 

1) podatek od towarów i usług VAT, jeżeli Grantobiorca/Wnioskodawca 

ma możliwość odzyskać VAT; 

2) zakup sprzętu o cenie jednostkowej powyżej 10 000,00 zł brutto; 

3) wydatki inwestycyjne; 

4) wydatki w ramach cross-financingu; 

5) koszty administracyjne związane z obsługą projektu; 

6) koszty ewaluacji. 

4. Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowo-finansowego na prośbę 

Grantobiorcy/Wnioskodawcy złożoną w formie papierowej lub elektronicznej (na adres 
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do kontaktu wskazany w Umowie) przed zakończeniem terminu realizacji zadania, 

na które został udzielony Grant. Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego każdorazowo 

wymaga zgody Grantodawcy wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną na adres 

Grantobiorcy/Wnioskodawcy. 

5. Grantobiorca/Wnioskodawca może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami kosztów określonych w zakresie rzeczowo-finansowym, stanowiącym 

załącznik do Umowy o powierzenie Grantu, w wysokości do 10% w odniesieniu 

do pozycji kosztu, z której są przesuwane środki, jak i do pozycji kosztu, na którą 

są przesuwane środki, bez konieczności sporządzania aneksu. 

6. Grantobiorcę/Wnioskodawcę obowiązuje zakaz podwójnego finansowania wydatków. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYPŁACANIE I FINANSOWANIE GRANTÓW 

1. Środki zgodnie z zawartą Umową o powierzenie Grantu zostaną wypłacone w formie 

jednorazowej wypłaty Grantu w pełnej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez 

Grantobiorcę/Wnioskodawcę w Umowie o powierzenie Grantu, pod warunkiem 

dostępności środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Grantodawcę. 

2. Termin wypłaty Grantu określają warunki Umowy o powierzenie Grantu. 

3. Grantobiorca/Wnioskodawca jest zobowiązany do sprawozdawczości i rozliczenia 

środków zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie Grantu, stanowiącej załącznik nr 3 

do niniejszej Procedury. 

 

ROZDZIAŁ VIII. UMOWA O POWIERZENIE GRANTU 

1. Po zaakceptowaniu Wniosku Grantodawca zawiera z Grantobiorcą/Wnioskodawcą 

Umowę o powierzenie Grantu. 

2. Jeżeli Grantobiorca/Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, 

przedkłada pełnomocnictwo. 

3. Umowa o powierzenie Grantu określa w szczególności: 

1) kwotę Grantu, 

2) warunki przekazania i rozliczenia Grantu, 

3) numer wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi Grantu, 

4) zakres działań, na który udziela się Grantu (określony w zatwierdzonym 

pozytywnie Wniosku o powierzenie Grantu, stanowiącym załącznik do Umowy), 
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5) zobowiązanie do wydatkowania Grantu zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, w sposób oszczędny, w okresie kwalifikowalności wydatków i zgodnie 

z jego celami, 

6) zobowiązanie do zwrotu Grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie 

z celami udzielania Grantów, 

7) zobowiązanie Grantobiorcy/Wnioskodawcy do poddania się kontroli oraz 

czynnościom monitoringowym przeprowadzanym przez Grantodawcę lub 

uprawnione podmioty, w przypadku pojawienia się wątpliwości przy rozliczeniu 

Grantu, 

8) zobowiązanie Grantobiorcy/Wnioskodawcy do informowania o realizowanym 

przez Grantobiorcę/Wnioskodawcę przedsięwzięciu i stosowania właściwych 

oznaczeń, zgodnie z wytycznymi Grantodawcy. 

9) zobowiązanie Grantobiorcy/Wnioskodawcy do przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych oraz 

przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

 

ROZDZIAŁ IX. ZABEZPIECZENIE GRANTU 

1. W przypadku gdy Grantobiorca/Wnioskodawca nie jest jednostką samorządu 

terytorialnego, wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy w formie weksla in blanco 

z deklaracją wekslową (100 % kwoty Grantu). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanawiane jest do dnia rozliczenia 

końcowego Grantu. 

3. Grantodawca zwróci Grantobiorcy/Wnioskodawcy zabezpieczenie należytej realizacji 

Umowy w ciągu 14 dni roboczych: 

1) od dnia zakończenia okresu, na który zostało ono ustanowione; 

2) w przypadku rozwiązania Umowy licząc od dnia wpływu na konto Grantodawcy 

zwrotu przez Wnioskodawcę otrzymanych środków Grantu. 
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ROZDZIAŁ X. ZWROT GRANTU 

1. Grantobiorca/Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu całości wypłaconych 

środków, jeżeli: 

a) sprawozdanie częściowe nie zostanie złożone przez 

Grantobiorcę/Wnioskodawcę, 

b) Grantobiorca/Wnioskodawca złożył oświadczenia niezgodne z prawdą, 

c) Grantobiorca/Wnioskodawca nie podda się kontroli zgodnie z zasadami 

monitoringu i kontroli określonymi w Umowie o powierzenie Grantu, 

d) Umowa o powierzenie Grantu zostanie rozwiązana przez Grantodawcę 

ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Grantobiorca/Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu części wypłaconych środków, 

w przypadku:  

a) podwójnego finansowania wydatków; 

b) niezrealizowania wskaźników produktu lub rezultatu określonych we Wniosku 

o powierzenie Grantu (wraz ze zaktualizowanym zakresem rzeczowo-

finansowym, jeśli dotyczy) – zwrot środków w wysokości proporcjonalnej 

do stawki niezrealizowanych wskaźników; 

c) gdy sprawozdanie częściowe nie zostanie zaakceptowane przez Grantodawcę, 

z powodu realizacji działań niezgodnie z Umową, 

d) poniesiony wydatek został wykorzystany niezgodnie z celami udzielania 

Grantów, 

e) gdy Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca nałoży na Grantodawcę korektę 

finansową z tytułu niewłaściwego wykorzystania Grantu przez 

Grantobiorcę/Wnioskodawcę (zwrot wypłaconych środków odpowiadający 

nałożonej korekcie finansowej). 

3. W przypadku wezwania Grantobiorcy/Wnioskodawcy do zwrotu części lub całości 

wypłaconych środków, w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa pkt. 1 lub pkt. 2, 

Grantobiorca/Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu tych środków w terminie 

7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania na wskazany rachunek bankowy 

Grantodawcy. 
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ROZDZIAŁ XI. MONITOROWANIE I KONTROLA GRANTÓW 

1. Grantobiorca/Wnioskodawca będzie zobowiązany poddać się monitoringowi i kontroli 

w zakresie prawidłowości realizacji Grantu, zarówno przez Grantodawcę, jak i inne 

podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, umożliwić pełny i niezakłócony 

dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów, związanych z realizacją 

umowy.  

2. Monitoring realizacji Grantu odbywać się będzie poprzez weryfikację sprawozdań 

częściowych. 

3. Grantodawca sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji Grantu przez 

Grantobiorcę/Wnioskodawcę w zakresie wydatkowania przyznanego Grantu. Kontrola 

będzie przeprowadzona w sytuacji wystąpienia wątpliwości Grantodawcy 

co do prawidłowości realizacji Grantu lub przedstawionego rozliczenia w postaci 

zestawienia wydatków. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania 

oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania. 

4. W ramach kontroli, o której mowa w pkt. 3, osoby upoważnione przez Grantodawcę 

mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie 

dla oceny prawidłowości realizacji Grantu, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie 

informacji dotyczących wykonania tego zadania. Grantobiorca/Wnioskodawca 

na żądanie kontrolującego będzie zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty 

i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez 

kontrolującego. 

5. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Grantodawcę zarówno 

w siedzibie Grantobiorcy/Wnioskodawcy, jak i w miejscu realizacji działań, na które 

przeznaczony został Grant.  

6. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie 

Grantodawcy.  

7. O wynikach kontroli, o której mowa w pkt. 1, Grantodawca poinformuje 

Grantobiorcę/Wnioskodawcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże 

mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.  

8. Grantobiorca/Wnioskodawca będzie zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w pkt. 7, 

do ich wykonania i powiadomienia o sposobie ich wykonania Grantodawcy.  

9. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, niezależnie od przyczyny, która 

to spowodowała, w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez nieprzedłożenie 

jakiegokolwiek z wymaganych przez kontrolujących dokumentów lub uniemożliwienie 
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kontrolującym kontroli w siedzibie Grantobiorcy/Wnioskodawcy, będzie skutkowało 

uznaniem Grantu za wykorzystany niezgodnie z jego celami. 

10. Grantobiorca/Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania miesięcznych 

sprawozdań częściowych z rozliczenia Grantu sporządzonych według wzoru określonego 

Załącznikiem Nr 4 do Procedury powierzenia Grantów w ramach projektu „Domy 

Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, w terminie do 10 dni roboczych 

po zakończeniu każdego pełnego miesiąca realizacji Grantu. 

11. Grantobiorca/Wnioskodawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją Grantu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, przez okres 

dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego 

Projektu grantowego. 

 

ROZDZIAŁ XII.  OGŁOSZENIE NABORU, ZŁOŻENIE WNIOSKU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Informacja o naborze Wniosków o powierzenie Grantu zostanie zamieszczona: 

● w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu www.rops.poznan.ibip.pl; 

● na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

www.rops.poznan.pl w zakładce “Aktualności”; 

● na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 

2. Nabór wniosków ma charakter otwarty tzn., że wnioski można składać od dnia 

ogłoszenia naboru do wyczerpania środków w ramach Projektu, jednak nie później niż 

do dnia 31.08.2020 roku. 

3. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu zgodnym ze wzorem Wniosku 

o powierzenie Grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury powierzenia Grantu 

i powinien zawierać następujące informacje:  

a) opis działań – wskazujący na zgodność z założeniami projektu grantowego; 

b) opis rezultatu (produktu albo usługi); 

c) wskaźniki zakładanych rezultatów wraz ze sposobem ich pomiaru; 

d) harmonogram realizacji grantu; 

e) informacje dotyczące sposobu szacowania Grantu (zakres rzeczowo-finansowy). 

http://www.rops.poznan.ibip.pl/
http://www.rops.poznan.ibip.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
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f) termin realizacji Grantu.  

4. Składanie Wniosków o powierzenie Grantu: 

Wypełniony Wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, należy 

wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania 

decyzji w imieniu Grantobiorcy. Wniosek w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

wg wzoru: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu pt.  

„Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 

 

można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 

Poznań). 

5. Wyniki oceny złożonych Wniosków zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl w zakładce 

“Aktualności”. Jednocześnie Grantobiorca/Wnioskodawca otrzyma informację o wyniku 

oceny na adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku. 

6. W przypadku wyczerpania środków finansowych na powierzenie Grantu, Grantodawca 

nie dokonuje oceny wniosku, informuje Grantobiorcę/Wnioskodawcę o tym fakcie 

i pozostawia Wniosek bez rozpatrzenia. 

 

ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Grantodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszej Procedury oraz jej 

załączników, jeżeli zmiany takie wprowadzi Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca, bądź 

wynikną one z nowych uregulowań prawnych, a także w innych przypadkach, 

w szczególności, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu. 

Informacja o ewentualnych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl w zakładce 

“Aktualności”. 

http://www.rops.poznan./
http://www.rops.poznan./
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
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2. Sprawy nieuregulowane w Procedurze rozstrzygane są przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

ROZDZIAŁ XIV. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe informacji na temat składania wniosków można uzyskać mailowo lub telefonicznie. 

Osoby do kontaktu:  

 Monika Zembrzycka:   tel. 61-856-73-34,  

e-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl 

 Barbara Hałaburdzin:  tel. 61-856-73-14, 

e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl 

 Aleksandra Andrzejewska:  tel. 61-856-73-43, 

e-mail: aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl 

 Agnieszka Gentsch-Piasek:  tel. 61-856-73-25, 

e-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl 

 Edyta Antkowiak:   tel. 61-856-73-30, 

e-mail: edyta.antkowiak@rops.poznan.pl 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – wzór Wniosku o powierzenie Grantu; 

2) Załącznik Nr 2 – wzór Karty oceny Wniosku o powierzenie Grantu; 

3) Załącznik nr 3 – wzór Umowy o powierzenie Grantu; 

4) Załącznik Nr 4 – wzór Sprawozdania. 

 

 

 


