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

COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” oraz wzory dokumentów niezbędne 

do ubiegania się o przyznanie, jak i rozliczanie Grantu.  

 

ROZDZIAŁ I: SŁOWNICZEK  

1. Grantodawca – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu, beneficjent Projektu pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

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

Grantobiorcy na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej 

na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Grantobiorca – jednostka samorządu terytorialnego (gmina lub powiat) działająca 

na rzecz gminnych/powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy 

zastępczej m.in.: ośrodków pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodków 

interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, 

środowiskowych domów samopomocy z miejscami całodobowego i okresowego 

pobytu, oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucjonalnych form 

pieczy zastępczej, a także podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego 

zleciła realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego. 

4. Wniosek – Wniosek o powierzenie Grantu. 

5. Projekt – projekt pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 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.).  

6. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający w imieniu i 

na rzecz Województwa Wielkopolskiego. 
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ROZDZIAŁ II: CEL POWIERZENIA GRANTÓW I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI 

1. Celem powierzenia Grantów jest wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

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

obejmujące: 

a) dodatki / dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników – etatowych i nieetatowych – 

faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami 

klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku 

rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, 

usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających (np. asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych), 

b) zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność  

COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną – dla pracowników (etatowych 

i nieetatowych), 

c) doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, 

d) zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania  

COVID-19, 

e) finansowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji 

(przyjęcia interwencyjne, a nie planowe) oraz zapewnienie funkcjonowania takich 

miejsc, zwłaszcza kosztów asystencji lub opieki oraz wyżywienia dla osób 

na kwarantannie, 

f) finansowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia 

dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub 

nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin, 

g) zmniejszenie liczby miejsc w instytucjach w celu rozgęszczenia mieszkańców i dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na epidemię COVID-19, 

h) zakup i dostarczanie gotowych posiłków dla pracowników instytucji wspierających, 

i) poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach 

epidemii, 

j) zatrudnienie nowych osób lub zaangażowanie wolontariuszy do świadczenia usług 

socjalnych, opiekuńczych, asystenckich i medycznych w instytucjach i w środowisku, 

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

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

ekonomii społecznej, którym zlecane będą niektóre z usług, np. usługi transportowe, 
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usługi dezynfekcji, catering i produkcja środków ochrony bezpośredniej (np. maseczki, 

przyłbice).  

 

ROZDZIAŁ III: PODMIOTY UPRAWNIONE  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są jednostki samorządu terytorialnego (gmina 

lub powiat) działające na rzecz gminnych/powiatowych instytucji pomocy i integracji 

społecznej, pieczy zastępczej oraz innych podmiotów, którym jednostka samorządu 

terytorialnego zleciła realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego.  

Grant nie może być powierzony na rzecz podmiotów lub instytucji, które otrzymują bądź 

otrzymały już wsparcie współfinansowane ze środków unijnych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, np.: 

 domy pomocy społecznej, na rzecz których przyznano granty w ramach projektu: “Domy 

pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020; 

 warsztaty terapii zajęciowej i organizacje, na rzecz których przyznano granty w ramach 

projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób 

z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

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

 instytucje pieczy zastępczej, na rzecz których udzielono wsparcia w ramach projektu pn. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  

COVID-19”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

ROZDZIAŁ IV: KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW  

1. Ocena dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:  

● Czy Wniosek został złożony w okresie naboru wniosków wyznaczonym przez 

Grantodawcę?  

● Czy Wniosek został złożony na właściwym formularzu?  

● Czy Wniosek został wypełniony w sposób umożliwiający przeczytanie? 

● Czy Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do udziału w naborze 

Wniosków?  

● Czy Wniosek został podpisany przez uprawniony podmiot/osoby upoważnione? 

● Czy Grantobiorca działa na terenie województwa wielkopolskiego?  
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● Czy Grantobiorca zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% 

od całkowitego kosztu realizacji działań grantowych? 

● Czy planowane działania są zgodne z Procedurą powierzenia Grantu? 

● Czy wydatki zaplanowane we Wniosku zawierają się w katalogu kosztów określonych 

w Procedurze oraz są zgodne z Wymaganiami dotyczącymi stosowania cen 

rynkowych (Załącznik nr 5 do Procedury powierzenia Grantów)?  

● Czy do Wniosku zostały dołączone wymagane załączniki? 

● Czy złożone oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług jest 

poprawne? 

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.  

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

uzyskać 1 pkt w każdym kryterium oceny.  

4. Ocena dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny Wniosku, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej Procedury. 

5. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do poprawienia omyłek, uzupełnienia, 

wyjaśnienia bądź korekty Wniosku w terminie do 7 dni roboczych. Brak odpowiedzi 

na wezwanie Grantobiorcy skutkuje pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia. 

O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia Grantodawca informuje Grantobiorcę 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 otrzyma 

indywidualne potwierdzenie wyniku oceny na adres poczty elektronicznej wskazany 

we Wniosku.  

8. Grantobiorca ma prawo złożenia odwołania od oceny negatywnej. 

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

(podpisany i zeskanowany dokument) na adres granty.stopcovid19@rops.poznan.pl 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Termin 

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:granty.stopcovid19@rops.poznan.pl
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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. Dopuszcza się możliwość 

skorzystania z usługi kurierskiej z zachowaniem ww. terminu. 

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. 9, 

b) wniesione zostanie przez inny podmiot niż Grantobiorca, 

c) nie zostało podpisane przez Grantobiorcę.  

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

i po zakończeniu oceny Wniosku.  

13. W przypadku pisemnej rezygnacji Grantobiorcy przed zawarciem Umowy o powierzenie 

Grantu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  

14. W przypadku rezygnacji Grantobiorcy po zawarciu Umowy o powierzenie Grantu, 

Umowa o powierzeniu Grantu ulega rozwiązaniu na zasadach w niej określonych.  

15. Pula środków przeznaczonych na Granty jest ograniczona. O powierzeniu Grantu 

decyduje kolejność złożenia wniosków. 

 

ROZDZIAŁ V. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W RAMACH GRANTU  

1. Minimalna kwota Grantu dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł. 

2. Maksymalna kwota Grantu:  

a) dla miast na prawach powiatu wynosi 1 000 000,00 zł; 

b) dla powiatów oraz gmin powyżej 50 000 mieszkańców wynosi 500 000,00 zł; 

c) dla gmin od 10 0000 do 50 000 mieszkańców wynosi 250 000,00 zł; 

d) dla gmin do 10 000 mieszkańców wynosi 100 000,00 zł. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% 

od całkowitego kosztu realizacji działań grantowych.  

4. Grantobiorca zobowiązany jest do proporcjonalnego wydatkowania środków w oparciu 

o następujące proporcje:  

a) 85% – środki Unii Europejskiej, 

b) 5% – środki budżetu państwa, 

c) 10% – wkład własny.  
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5. Grant udzielany jest maksymalnie na okres 7 miesięcy nie dłużej niż do dnia 

31.12.2020 r. 

6. Okres kwalifikowalności wydatków obejmuje okres od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. 

(nie ma możliwości refundacji poniesionych wcześniej wydatków). 

7. Grantobiorca może otrzymać dofinansowanie tylko raz w trakcie trwania otwartego 

naboru Wniosków. Datą końcową otwartego naboru wniosków jest 31.10.2020 r. 

W przypadku gdy pula środków finansowych nie zostanie wyczerpana, Grantodawca 

poinformuje o tym na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu w zakładce „Aktualności” (https://rops.poznan.pl/aktualnosci/). Wówczas 

będzie możliwość zwiększenia kwoty przyznanego już Grantu poprzez przygotowanie 

aneksu do Umowy o powierzenie Grantu, w którym zostanie zawarty poszerzony zakres 

planowanych zadań i kosztów, bez konieczności składania drugiego wniosku przez 

Grantobiorcę. 

 

ROZDZIAŁ VI. KATALOG KOSZTÓW  

1. Wydatki poniesione w ramach Grantu zostaną uznane za koszty kwalifikowalne, jeśli:  

1) dotyczą wsparcia pracowników etatowych i nieetatowych, zatrudnionych 

w gminnych/powiatowych instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz pieczy 

zastępczej, a także podmiotach, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła 

realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego, 

2) są racjonalne, merytorycznie uzasadnione, zgodne z cenami rynkowymi, 

3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie 

od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r., 

4) zostały przewidziane w zakresie rzeczowo-finansowym Wniosku, 

5) dotyczą zakupu sprzętu w cenie jednostkowej do kwoty 10 000,00 zł brutto,1 

6) są prawidłowo udokumentowane w formie dokumentów księgowych. 

2. Do wydatków, które mogą być finansowane w ramach Grantu, należą w szczególności2:  

1) dodatki/dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników – etatowych i nieetatowych – 

faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami 

                                                           
1 Całkowity koszt zakupu sprzętu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) za jednostkę (dotyczy sumy środków pochodzących z Grantu i stanowiących wkład własny Grantobiorcy). 

Grant nie może być przeznaczony na zakupy inwestycyjne. 

 
2 Ceny produktów i usług oraz dodatkowe wymagania znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury pn. 

Wymagania dotyczące stosowania cen rynkowych dla projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce”. 

https://rops.poznan.pl/aktualnosci/
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klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku 

rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, 

usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających (np. asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych) – maksymalnie 1 000,00 zł 

brutto brutto (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę), 10,00 zł/godz. 

brutto brutto (w przypadku umów cywilnoprawnych); 

2) zakup testów i usług związanych z przeprowadzaniem testów na obecność  

COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną – dla pracowników (etatowych 

i nieetatowych) – maksymalnie 400,00 zł za test wraz z usługą; 

3) doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej (maseczki, gogle, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, środki do 

dezynfekcji rąk i powierzchni, ochraniacze na obuwie) – maksymalnie 1 000,00 zł za 

pakiet na jednego pracownika; 

4) zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania  

COVID-19, w tym: 

a) zakup sprzętu do dekontaminacji (np. lampy, maty dezynfekujące, ozonatory, 

itp.) lub zakup usług dekontaminacyjnych; 

b) zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek – ramach wyposażenia 

izolatki można zakupić: łóżko z materacem, pościel w tym pościel 

jednorazowa, szafka, stolik, krzesło; 

c) zakup innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania 

epidemii COVID–19 (np. dozowniki i podajniki do płynów i żeli do dezynfekcji, 

termometry bezdotykowe, bramki do pomiaru temperatury, parawany, 

sprzęt myjąco-dezynfekujący, kosze na odpady, pleksi/szyby ochronne); 

5) finansowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji 

(przyjęcia interwencyjne, a nie planowe) oraz zapewnienie funkcjonowania takich 

miejsc, zwłaszcza kosztów asystencji lub opieki oraz wyżywienia dla osób 

na kwarantannie, 

6) finansowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia 

dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub 

nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin, 

7) zmniejszenie liczby miejsc w instytucjach – w ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane z kosztami pobytu 

w placówkach wsparcia dziennego, w miejscach świadczenia usług opiekuńczych 

i asystenckich funkcjonujących w społeczności lokalnej oraz kosztami pobytu dla 

osób w mieszkaniu wspieranym/treningowym/wspomaganym oraz miejsc 

tymczasowego pobytu w celu rozgęszczenia mieszkańców i dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa ze względu na epidemię COVID-19 m.in.: czynsz, media, wyżywienie, 

koszty przewozu osób, zatrudnienie dodatkowego personelu/wolontariat itp., 

8) zakup i dostarczanie gotowych posiłków dla pracowników instytucji wspierających, 

9) poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach 

epidemii, 

10) zatrudnienie nowych osób lub zaangażowanie wolontariuszy do świadczenia usług 

socjalnych, opiekuńczych, asystenckich i medycznych w instytucjach i w środowisku. 

3. Wydatki poniesione w ramach Grantu, które nie są kosztami kwalifikowalnymi, to: 

1) podatek od towarów i usług VAT, jeżeli Grantobiorca ma możliwość odzyskać VAT; 

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

3) wydatki inwestycyjne. 

4. Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% 

od całkowitego kosztu realizacji działań grantowych. Wkład własny stanowić mogą: 

1) wkład finansowy, 

2) wyceniony wkład osobowy, np. wolontariat, 

3) wkład rzeczowy. 

5. Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowo-finansowego na pisemną lub elektroniczną 

(na adres do kontaktu wskazany w Umowie) prośbę Grantobiorcy złożoną przed 

zakończeniem terminu realizacji zadania, na które został udzielony Grant. Zmiana 

zakresu rzeczowo-finansowego każdorazowo wymaga zgody Grantodawcy wyrażonej 

na piśmie lub drogą elektroniczną (podpisany i zeskanowany dokument) na adres 

Grantobiorcy. 

6. Grantobiorca może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

kosztów określonych w zakresie rzeczowo-finansowym, stanowiącym część Wniosku 

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.  

7. Grantobiorcę w ramach Grantu obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych 

samych wydatków.3 

 

                                                           
3 Definicja podwójnego finansowania została zawarta w rozdz. 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
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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 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 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 Umowę 

o powierzenie Grantu.  

2. Jeżeli Grantobiorca jest reprezentowany przez pełnomocnika przedkłada 

pełnomocnictwo.  

3. Umowa o powierzenie Grantu określa w szczególności:  

1) kwotę Grantu,  

2) kwotę oraz formę wniesionego wkładu własnego, 

3) warunki przekazania i rozliczenia Grantu,  

4) numer wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi Grantu, 

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 do poddania się kontroli oraz czynnościom 

monitoringowym przeprowadzanym przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty,  

8) zobowiązanie Grantobiorcy do informowania o realizowanym przez Grantobiorcę 

przedsięwzięciu i stosowania właściwych oznaczeń, zgodnie z wytycznymi 

Grantodawcy, 

9) zobowiązanie Grantobiorcy 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 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie 

danych osobowych oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

 

ROZDZIAŁ IX. ZWROT GRANTU  

1. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości wypłaconych środków, jeżeli:  

a) sprawozdanie częściowe nie zostanie złożone przez Grantobiorcę, 

b) Grantobiorca złożył oświadczenia niezgodne z prawdą, 

c) Grantobiorca 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 zobowiązany jest do zwrotu części wypłaconych środków, w przypadku:  

a) podwójnego finansowania wydatków; 

b) gdy sprawozdanie częściowe nie zostanie zaakceptowane przez Grantodawcę, 

z powodu realizacji działań niezgodnie z Umową. 

c) poniesiony wydatek został wykorzystany niezgodnie z celami udzielania Grantów, 

d) gdy Instytucja Zarządzająca pomniejszy wydatki kwalifikowalne lub nałoży 

na Grantodawcę korektę finansową z tytułu niewłaściwego wykorzystania Grantu 

przez Grantobiorcę (zwrot wypłaconych środków w wysokości odpowiadającej 

nałożonemu pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych lub nałożonej korekcie 

finansowej). 

 

ROZDZIAŁ X. MONITOROWANIE I KONTROLA GRANTÓW  

Monitoring realizacji Grantu odbywać się będzie poprzez weryfikację sprawozdań częściowych. 

Zasady monitoringu i kontroli określa Umowa o powierzenie Grantu.  

Do zadań Grantodawcy będzie należeć kontrola wszystkich Grantobiorców pod kątem 

kwalifikowalności VAT (dotyczy wydatków ponoszonych zarówno ze środków dofinansowania, 

jak i wkładu własnego). Grantodawca będzie weryfikował poprawność składanych oświadczeń 

o kwalifikowalności VAT. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia, 

Grantodawca zastrzega sobie możliwość zweryfikowania całości dokumentacji związanej 

wydatkami i kwalifikowalnością podatku od towaru i usług, których dotyczy oświadczenie, 

a także wezwania Grantobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń. 
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ROZDZIAŁ XI. 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. Termin składania Wniosków o powierzenie Grantu:  

Nabór wniosków ma charakter otwarty, tzn. że wnioski można składać do wyczerpania 

środków w ramach Projektu, jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r. 

3. Termin realizacji Grantu – od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.  

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.   

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne 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 otrzyma informację o wyniku oceny na adres 

poczty elektronicznej wskazany we Wniosku. 

http://www.rops.poznan.ibip.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.rops.poznan./
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6. W przypadku wyczerpania środków finansowych na powierzenie Grantu, Grantodawca 

nie dokonuje oceny wniosku, informuje Grantobiorcę o tym fakcie i pozostawia wniosek 

bez rozpatrzenia. 

 

ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

załączników, jeżeli zmiany takie wprowadzi Instytucja Zarządzająca, 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”. 

2. Sprawy nieuregulowane w Procedurze rozstrzygane są przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

ROZDZIAŁ XIII. 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; 

5) Załącznik Nr 5 – Wymagania dotyczące stosowania cen rynkowych. 
 

http://www.rops.poznan.pl/

