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Regulamin naboru do inkubatora pomysłów (innowacji społecznych) 

w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych w ramach 

projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju 

mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” 

Wersja zaktualizowana z dn. 18.02.2017 

 
II nabór, luty-marzec 2017 

 
Tematy priorytetowe naboru: 

 
1) rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na 

wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku; 
2) wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy 

niewielkich nakładach finansowych; 
3) rozwiązania przeciwdziałające osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych 

lub łagodzące jego skutki; 
4) rozwiązania pozwalające na czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie 

sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym; 
5) umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy 

przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii; 
6) budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów 

psychicznych. 
 
 
 
 
Nabór do inkubatora jest częścią projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji 
w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i 
Innowacji Społecznych „Stocznia w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawa oraz ECORYS 
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Polska sp. z o.o., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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I. Zasady ogólne 

1. W ramach realizacji projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę - 
wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób 
zależnych” Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wraz 
Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawą oraz ECORYS Polska sp. z o.o., zwani dalej 
Organizatorami konkursu, przeprowadzą konkurs grantowy (nabór do 
inkubatora pomysłów), którego celem jest wyłonienie przynajmniej 33 
pomysłów na innowacje społeczne w obszarze tematycznym „usługi opiekuńcze 
dla osób zależnych” oraz przyznanie wyłonionym w ten sposób grantobiorcom 
grantów na testowanie wybranych pomysłów. 

2. Granty przyznane w konkursie, o którym mowa w ust. 1, będą przekazywane 
grantobiorcom przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”, zwaną dalej Grantodawcą, zgodnie z zasadami przedstawionymi w 
niniejszym dokumencie oraz ich uszczegółowieniem zawartym w umowie o 
powierzenie grantu, która będzie podpisywana z grantobiorcami na etapie 
przyznawania grantu. 

3. Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie w konkursie 
grantowym minimum 33 grantów, o których mowa w ust. 1 wynosi, 1 320 000 zł 
(słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). 

4. Granty, o których mowa w ust. 3, przyznawane będą w ramach trzech naborów 
do inkubatora pomysłów. 

5. Możliwa maksymalna kwota jednego udzielonego w konkursie grantu wynosi 
80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Przewidywana, średnia kwota 
jednego udzielonego grantu wynosi 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). 

6. Przewidywana średnia kwota jednego udzielonego grantu, o której mowa w ust. 
5, sugerowana jest wnioskodawcom jako optymalna z punktu widzenia 
realizacji projektów opisywanych we wnioskach grantowych, a przekroczenie 
tej kwoty w budżecie na realizację projektu opisanego we wniosku grantowym 
będzie wymagało dodatkowego uzasadnienia pod względem racjonalności 
kosztów realizacji projektu.  

 

II. Podmioty uprawnione do brania udziału w naborze do inkubatora 

pomysłów 

1. Do udziału w naborze do inkubatora pomysłów jako pomysłodawcy (potencjalni 
innowatorzy) uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne), a także grupy nieformalne (np. 
grupy sąsiedzkie, partnerstwa lokalne), reprezentujące wszystkie sektory i 
branże, zarówno mające na co dzień bezpośredni kontakt z osobami zależnymi 
i dedykowanymi im usługami (np. opiekunowie takich osób, pracownicy 
instytucji opiekuńczych), jak i niezwiązane na co dzień z tym obszarem, ale 



 
 

4 
 

mające pomysł na dotyczącą go innowację i chcące go rozwijać w ramach 
inkubatora. 

 

III. Kryteria wyboru pomysłodawców (grantobiorców) 

1. Pomysły na innowację zgłoszone w ramach poszczególnych naborów do 
inkubatora podlegają ocenie na trzech etapach, o których mowa w Rdz. III ust. 
8, z zastosowaniem różnego zestawu kryteriów na różnych etapach oceny.  

2. Na każdym etapie oceny merytorycznej kryteria wyboru pomysłodawców 
(grantobiorców) składają się z: 

a) kryteriów podmiotowych - odnoszących się do autorów pomysłów na innowacje 
społeczne (potencjalnych grantobiorców), 

b) kryteriów przedmiotowych - odnoszących się do pomysłów na innowacje). 
3. Kryteria dzielą się na tzw. kryteria dostępu, których spełnienie warunkuje 

dalszą ocenę pomysłu oraz jego dopuszczenie do wsparcia w ramach inkubatora 
oraz kryteria punktujące. 

4. Opis zestawów kryteriów stosowanych na poszczególnych etapach oceny 
pomysłów na innowacje, wraz z wagami punktowymi, stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

5. Przyznawanie ocen za spełnianie poszczególnych kryteriów na koniec każdego 
etapów oceny pomysłów na innowacje opiera się na następującym 
mechanizmie: 

a) pozytywne spełnienie wszystkich kryteriów dostępu łącznie jest konieczne do 
pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia; 

b) w przypadku kryteriów, których wypełnienie oceniane jest wagą punktową na 
skali, do pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia konieczne jest uzyskanie 
punktacji co najmniej na poziomie połowy dostępnej skali dla każdego z 
punktujących kryteriów przedmiotowych (za wyjątkiem etapu rekrutacji do 
inkubatora, na którym to etapie z warunku tego wyłączona jest ocena 
doświadczenia pomysłodawców); 

c) na każdym etapie obowiązują następujące łączne maksymalne liczby punktów, 
które może uzyskać pomysł oraz łączne minimalne liczby punktów konieczne 
do otrzymania wsparcia w ramach inkubatora. : 

IV. Tryb aplikowania do inkubatora pomysłów 

Ogólne zasady aplikowania 
 

1. Nabór do inkubatora pomysłów i wsparcie w ramach inkubatora będą 
przeprowadzone w ramach 3 cykli naboru. Niniejszy regulamin określa zasady 
drugiego cyklu naboru i może ulec zmianom przed kolejnymi naborami. 

2. W ramach każdego z naborów wyznaczone będą tzw. priorytetowe obszary 
tematyczne (tematy priorytetowe). Pomysły wpisujące się w priorytetowe 



 
 

5 
 

obszary tematyczne dla danego naboru są dodatkowo punktowane w procesie 
oceny pomysłów zgłoszonych w ramach tego naboru. 

3. W ramach drugiego naboru priorytetowymi obszarami tematycznymi są: 
a) rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które 

pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi 
w swoim środowisku; 

b) wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku 
przy niewielkich nakładach finansowych; 

c) rozwiązania przeciwdziałające osamotnieniu osób korzystających z 
usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki; 

d) rozwiązania pozwalające na czasowe odciążenie opiekunów osób 
zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem 
emocjonalnym; 

e) umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na 
rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do 
systematycznego leczenia i terapii; 

f) budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających 
kryzysów psychicznych. 

4. W ramach każdego z naborów możliwe jest również zgłaszanie pomysłów nie 
wpisujących się w priorytetowe obszary tematyczne. 

5. Wszystkie nabory będą prowadzone jednocześnie do inkubatorów w 
Warszawie i Gdyni, według jednakowych zasad rekrutacji (w tym jednakowych 
dokumentów aplikacyjnych). Przydział autorów pomysłów na innowacje, 
którzy zostaną wybrani do wsparcia w ramach inkubatora, do jednego z ww. 
inkubatorów nastąpi po podjęciu przez Organizatorów konkursu decyzji o 
udzieleniu wsparcia danemu pomysłodawcy, biorąc pod uwagę m.in. miejsce 
zamieszkania autorów pomysłów oraz priorytetowe obszary tematyczne 
przypisane poszczególnym inkubatorom w ramach danego naboru. 

6. Każdy nabór składa się z 3 etapów: 
a) rekrutacji do inkubatora (oceny wstępnych propozycji pomysłów na 

innowacje), 
b) oceny projektów innowacji po wstępnym okresie inkubacji  (wyboru 

pomysłów do wsparcia na etapie przygotowywania indywidualnej  
specyfikacji innowacji), 

c) oceny projektów innowacji przed fazą testowania i przyznania grantów 
(wyboru grantobiorców grantów na testowanie innowacji). 

7. Harmonogram drugiego naboru do inkubatora: 
a) etap rekrutacji do inkubatora: 
– nabór zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego - od 1 do 12 
marca 2017 roku, 
- wstępna ocena merytoryczna zgłoszeń i rozmowy rekrutacyjne z wybranymi 
autorami pomysłów – do 31 marca 2017 roku, 
- wyłonienie ostatecznej listy pomysłodawców, którzy uzyskają wsparcie w 
ramach inkubatora w ramach danego naboru – do 10 kwietnia 2017 roku; 
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b) etap oceny projektów innowacji po wstępnym okresie inkubacji – do 30 
czerwca 2017 roku, 
c) etap oceny projektów innowacji przed fazą testowania i przyznania grantów 
na testowanie – do 30 września 2017 roku. 
 

Etap rekrutacji do inkubatora 
 

8. Na etap rekrutacji do inkubatora składają się: 
a) nabór zgłoszeń (pomysłów na innowację) za pośrednictwem formularza 

internetowego, 
b) ocena formalna zgłoszeń, 
c) wstępna ocena merytoryczna zgłoszeń i sformułowanie wstępnej listy 

rankingowej pomysłów na innowacje, 
d) rozmowy rekrutacyjne z autorami najwyżej ocenionych zgłoszeń, 
e) pogłębiona ocena zgłoszeń w oparciu o kryteria punktujące na podstawie 

informacji z formularza zgłoszeniowego i wiedzy zgromadzonej w trakcie 
rozmów rekrutacyjnych, 

f) aktualizacja listy rankingowej zgłoszeń oraz podjęcie przez komisję 
rekrutacyjną ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach inkubatora 
w ramach danego naboru, 

g) podpisanie porozumień z autorami zgłoszeń wybranych do wsparcia w ramach 
inkubator, dotyczących zasad korzystania z ww. wsparcia. 

9. Przygotowanie i złożenie przez pomysłodawcę wstępnej propozycji pomysłu na 
innowację (zgłoszenia), o którym mowa w ust. 7 pkt a, będzie odbywało się za 
pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego na stronie 
http://innowacjespoleczne.org.pl. Nie będzie wymagane złożenie wstępnej 
propozycji pomysłu na innowację w formie papierowej. 

10. Ocena formalna zgłoszeń polega na weryfikacji spełniania przez zgłoszone 
pomysły kryteriów dostępu, której dokonują przedstawiciele organizatorów po 
stronie Fundacji Stocznia i Gminy Miasta Gdynia. Tylko zgłoszenia spełniające 
ww. kryteria poddawane są dalszej ocenie. Kryteria dostępu na tym etapie 
opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

11. Wstępna ocena merytoryczna zgłoszeń polega na ocenie zgłoszonych pomysłów 
pod względem kryteriów punktujących i kończy się sformułowaniem wstępnej 
listy rankingowej zgłoszonych pomysłów na innowacje. Oceny dokonuje 
powołana specjalnie w tym celu przez Organizatorów komisja rekrutacyjna. 
Kryteria punktujące na tym etapie opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

12. Ostateczna lista zgłoszeń, którzy autorzy otrzymają wsparcie w ramach 
inkubatora w ramach danego naboru, tworzona jest w oparciu o 
zaktualizowaną listę rankingową przygotowaną przez komisję rekrutacyjną, po 
odbyciu rozmów rekrutacyjnych i publikowana na stronie 
http://innowacjespoleczne.org.pl. 

13. Od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie, które 
należy złożyć do Fundacji Stocznia drogą elektroniczną lub na piśmie na 

http://innowacjespoleczne.org.pl/
http://innowacjespoleczne.org.pl/
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formularzu, którego wzór będzie udostępniony wraz z ogłoszeniem decyzji 
komisji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia 
wyników rekrutacji do inkubatora w ramach danego cyklu. Odwołania są 
rozpatrywane Organizatorów konkursu w terminie 7 dni roboczych od daty 
upływu terminu składania odwołani od wyników rekrutacji do inkubatora. W 
przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania, zespół przedstawicieli 
Organizatorów konkursu przeprowadza ponowną ocenę zgłoszenia, której 
wynik jest niezwłocznie przekazywany pomysłodawcy. Od negatywnej decyzji 
rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze 
środki odwoławcze. 

14. W każdym z naborów do otrzymania wsparcia w ramach inkubatora wybrane 
zostaną na etapie rekrutacji maksymalnie 24 pomysły, które uzyskają co 
najmniej połowę dostępnej liczby punktów (min. 38 punktów) oraz średnią ocen 
wszystkich punktujących kryteriów przedmiotowych (czyli z wyłączeniem 
oceny doświadczenia pomysłodawców) co najmniej na poziomie połowy 
dostępnej skali. 

15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie, że w toku rekrutacji do inkubatora 
możliwy jest wybór mniej niż 24 pomysłów w danym naborze, z uwagi na 
decyzję Organizatorów podyktowaną niskim poziomem zgłoszeń. 

16. Autorzy zgłoszeń wybranych do wsparcia w ramach inkubatora, o których 
mowa w ust. 12, zostaną zaproszeni do skorzystania ze wsparcia jednego z 
inkubatorów – w Warszawie lub w Gdyni, w tym do uczestnictwa w 
obowiązkowych spotkaniach i szkoleniach. 

17. Wsparcie w ramach inkubatora udzielane będzie w oparciu o pisemne 
porozumienia z autorami pomysłów na innowacje wybranymi do wsparcia w 
ramach inkubatora, dotyczące zasad korzystania z ww. wsparcia, w tym m.in. 
obowiązkowych spotkań/szkoleń, możliwości korzystania z przestrzeni pracy w 
lokalizacjach inkubatorów, możliwości w zakresie indywidualnych konsultacji 
merytorycznych, wskazówek dotyczących dokumentacji pracy w inkubatorze.  

 
Etap oceny projektów innowacji po wstępnym okresie inkubacji (wyboru 
pomysłów do wsparcia na etapie przygotowywania indywidualnej specyfikacji 
innowacji) 
 

18. Na etap oceny projektów innowacji po wstępnym okresie inkubacji składa się 
ocena wstępnych planów rozwoju innowacji (WPRI) opracowanych przez 
pomysłodawców (innowatorów) objętych wsparciem w ramach inkubatora 
oraz informacji przekazanych w raportach ze współpracy z innowatorami przez 
opiekunów innowacji, pod kątem kryteriów dostępu i kryteriów punktujących, 
opisanych w Załączniku nr 1. Oceny dokonuje powołana specjalnie w tym celu 
przez Organizatorów komisja oceniające projekty innowacji społecznych po 
wstępnym okresie inkubacji. 

19. Ostateczna lista pomysłodawców, których udzielone zostanie wsparcie na 
drugim etapie inkubacji w ramach danego naboru, tworzona jest w oparciu o 
listę rankingową przygotowaną przez komisję oceniającą projekty innowacji 
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społecznych po wstępnym okresie inkubacji i publikowana na stronie 
http://innowacjespoleczne.org.pl. 

20. Od decyzji komisji oceniającej projekty innowacji społecznych po wstępnym 
okresie inkubacji pomysłodawcom przysługuje odwołanie, które należy złożyć 
do Fundacji Stocznia drogą elektroniczną lub na piśmie na formularzu, którego 
wzór będzie udostępniony wraz z ogłoszeniem decyzji komisji, w terminie nie 
dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji o udzieleniu wsparcia 
w ramach drugiej fazy inkubacji. Ewentualne odwołania będą rozpatrywane w 
toku dyskusji w gronie członków komisji i przedstawicieli Grantodawcy w 
terminie nie dłuższym niż 7 roboczych od daty upływu terminu składania 
odwołani od decyzji o udzieleniu wsparcia w ramach drugiej fazy inkubacji. W 
przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania, zespół przedstawicieli 
Organizatorów konkursu przeprowadza ponowną ocenę wstępnego planu 
rozwoju innowacji, której wynik jest niezwłocznie przekazywany 
pomysłodawcy. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, o 
którym mowa w ust. 9 pkt a. nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki 
odwoławcze. 

21. W każdym z naborów do otrzymania wsparcia w ramach inkubatora na etapie 
przygotowywania indywidualnej specyfikacji innowacji (drugiej fazy inkubacji) 
wybranych zostanie na tym etapie maksymalnie 12 pomysłów, które uzyskają 
co najmniej połowę dostępnej liczby punktów (min. 40 punktów) oraz średnią 
ocen każdego kryterium punktującego co najmniej na poziomie połowy 
dostępnej skali. 

22. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie, że w toku oceny wstępnych planów 
rozwoju innowacji po wstępnym okresie inkubacji możliwy jest wybór mniej 
niż 12 pomysłów w danym naborze, z uwagi na decyzję Organizatorów 
podyktowaną niskim poziomem złożonych WPRI. 

23. Autorzy pomysłów (wstępnych planów rozwoju innowacji) wybranych do 
wsparcia w drugiej fazie inkubacji zostaną zaproszeni do przygotowania, przy 
wsparciu opiekunów innowacji, indywidualnych specyfikacji innowacji (ISI), 
które obejmą m.in. część merytoryczną (opis etapów działań w ramach 
testowania oraz zakładanych cząstkowych i końcowych efektów testowania) 
oraz finansową, w tym przypisanie kosztów do wskazanych efektów 
cząstkowych procesu testowania prototypu innowacji, których osiągnięcie 
będzie miało kluczowe znaczenie przy rozliczaniu grantu. W ramach ISI 
zdefiniowane zostaną także mierniki efektów procesu testowania prototypu 
innowacji. 

 
Etap oceny projektów innowacji przed fazą testowania i przyznania grantów 
(wyboru grantobiorców grantów na testowanie innowacji) 
 

24. Na etap oceny projektów innowacji przed fazą testowania i przyznania grantów 
na testowanie składa się ocena indywidualnych specyfikacji innowacji, 
dokonywana w oparciu o zapisy ISI, opinię panelu potencjalnych odbiorców 
innowacji, którym zostanie przedstawiona ISI oraz opinię opiekunów innowacji 

http://innowacjespoleczne.org.pl/
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pracujących z poszczególnymi autorami pomysłów na innowacje, pod kątem 
kryteriów dostępu i kryteriów punktujących, opisanych w Załączniku nr 1. 
Oceny dokonuje powołana specjalnie w tym celu przez Organizatorów komisja 
oceniająca projekty innowacji społecznych i przyznająca granty. 

25. Skład panelu, o którym mowa w ust. 24, ustalany jest przez Organizatorów w 
porozumieniu z opiekunami innowacji społecznych i samymi innowatorami, 
indywidualnie dla każdego projektu innowacji poddawanego ocenie na tym 
etapie. 

26. Lista pomysłodawców (innowatorów), którym przygnane zostaną granty na 
testowanie prototypów innowacji społecznych, przygotowana przez komisję 
oceniającą projekty innowacji społecznych i przyznającą granty, zostanie 
opublikowana na stronie http://innowacjespoleczne.org.pl. 

27. Od decyzji komisji oceniającej projekty innowacji społecznych i przyznającej 
granty pomysłodawcom przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Fundacji 
Stocznia drogą elektroniczną lub na piśmie na formularzu, którego wzór będzie 
udostępniony wraz z ogłoszeniem decyzji Komisji, w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji o przyznaniu grantów na 
testowanie innowacji. Ewentualne odwołania będą rozpatrywane w toku 
dyskusji w gronie członków komisji i przedstawicieli Grantodawcy w terminie 
nie dłuższym niż 7 roboczych od daty upływu terminu składania odwołań od 
decyzji o przyznaniu grantów na testowanie innowacji. W przypadku 
pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania, zespół przedstawicieli Organizatorów 
konkursu przeprowadza ponowną ocenę ISI, której wynik jest niezwłocznie 
przekazywany wnioskodawcy. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone 
odwołanie, o którym mowa w ust. 9 pkt a. nie przysługują pomysłodawcy dalsze 
środki odwoławcze. 

28. Do decyzji o przyznaniu grantu komisja oceniająca projekty innowacji 
społecznych i przyznająca granty może sformułować wytyczne, które powinny 
zostać uwzględnione w indywidualnej specyfikacji innowacji. Wytyczne te 
mogą dotyczyć zarówno koncepcji i sposobu realizacji projektu innowacyjnego, 
jak również zmniejszenia lub zwiększenia budżetu projektu innowacyjnego. 
Zakres proponowanych przez komisję zmian nie może zmieniać gruntownie 
koncepcji projektu innowacyjnego. W takich przypadkach wniosek podlega 
negocjacjom.  

29. Negocjacje z wnioskodawcami będą przebiegały zgodnie z następującym 
mechanizmem:  

a) do czasu zakończenia negocjacji komisja oceniająca projekty innowacji 
społecznych i przyznająca granty nie przyznaje decyzji o przyznaniu grantów;  

b) komisja grantowa informuje niezwłocznie Organizatorów konkursu o ISI, 
wobec których sformułowała warunkowe wytyczne dotyczące zakresu 
pożądanych zmian; 

c) Organizatorzy konkursu przedstawiają warunkowe wytyczne pomysłodawcom, 
którzy niezwłocznie zobowiązani są do akceptacji wytycznych lub 
przedstawienia stanowiska uzasadniającego całościowe lub częściowe 
odrzucenie wytycznych komisji; 

http://innowacjespoleczne.org.pl/
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d) stanowisko pomysłodawcy przekazywane jest przez Organizatorów konkursu 
komisji, która na jego podstawie przystępuje do ponownej oceny ISI i wystawia 
ocenę ostateczną danego wniosku.  

30. W każdym z naborów do otrzymania grantu na testowanie innowacji 
wybranych zostanie na tym etapie maksymalnie 11 pomysłów, które uzyskają 
co najmniej połowę dostępnej liczby punktów (min. 41 punktów) oraz średnią 
ocen każdego kryterium punktującego co najmniej na poziomie połowy 
dostępnej skali. 

31. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie, że w wyniku decyzji komisji 
oceniającej projekty innowacji społecznych i przyznającej granty możliwy jest 
wybór więcej niż 11 pomysłów, o których mowa w ust. 30, z uwagi na wysoki 
poziom wniosków, które nie znalazły się na liście 11 najwyżej punktowanych 
pomysłów, ale otrzymały 38 lub więcej punktów z zastrzeżeniem, że na 
przyznanie dodatkowych grantów pozostała odpowiednia kwota z puli środków 
finansowych przeznaczonych na bieżący nabór lub Grantodawca zwiększy 
odpowiednio do decyzji komisji pulę środków finansowych przeznaczonych na 
bieżący nabór.  

32. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie, że w toku oceny indywidualnych 
specyfikacji innowacji na tym etapie możliwy jest wybór mniej niż 11 pomysłów 
w danym naborze, z uwagi na decyzję Organizatorów podyktowaną niskim 
poziomem złożonych indywidualnych specyfikacji innowacji. 

33. Pomysłodawcy, których pomysłom zostały przyznane granty przez komisję 
oceniającą projekty innowacji społecznych i przyznającą granty, zostaną 
poinformowani o przyznaniu statusu grantobiorcy i dalszych krokach 
koniecznych do podjęcia w celu podpisania umów grantowych. 

 

V. Założenia dotyczące umowy o powierzenie grantu 

1. Grantodawca podpisze z grantobiorcą (innowatorem) umowę o powierzenie 
grantu, której szczegóły zostaną uzgodnione przez strony przed jej 
podpisaniem. Podpisanie umowy nastąpi osobiście, w siedzibie Grantobiorcy, 
lub w trybie wymiany korespondencji pomiędzy stronami za pośrednictwem 
poczty. 

2. Umowa o powierzenie grantu zawarta z innowatorem będzie określać w 
szczególności: 

a) zadania grantobiorcy objęte grantem, 
b) kwotę grantu, 
c) warunki przekazania i rozliczenia grantu, 
d) zobowiązanie innowatora do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go 

niezgodnie z celami projektu grantowego, zobowiązanie innowatora do 
poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione 
podmioty, 
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e) zasady dysponowania prawami autorskimi do innowacji wypracowanych przy 
wykorzystaniu grantu. 

3. Grantodawca uwzględni w umowie o powierzenie grantu zapisy, które 
umożliwią mu wywiązanie się z obowiązku zapewnienia sobie posiadania 
wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów 
wypracowanych w ramach realizowanego projektu grantowego, tak aby po 
przeniesieniu tych praw na Instytucję Zarządzającą było możliwe ich dalsze 
upowszechnianie na jak największą skalę. 

4. Grantobiorca nie może jednocześnie korzystać ze wsparcia w opracowywaniu 
tego samego pomysłu na innowację w ramach więcej niż jednego projektu 
wyłonionego w ramach konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. Oświadczenie 
grantobiorcy w tej kwestii będzie stanowiło załącznik do umowy o powierzenie 
grantu. 

 

VI. Przeznaczenie grantów i tryb ich wypłacania 

1. Granty powierzane będą innowatorom na testowanie prototypu innowacji 
społecznych w określonym środowisku lokalnym, co zostanie odpowiednio 
zapisane w umowie o powierzenie grantu zawartej z innowatorem. 

2. Wysokość grantu będzie szacowana w oparciu o Indywidualną Specyfikację 
Innowacji, opracowaną przy wsparciu opiekuna innowacji wspierającego 
danego autora/zespół innowatorów w trakcie ich pobytu w inkubatorze. 

3. Na etapie opracowywania ISI, przy szacowaniu kosztów poszczególnych działań 
w ramach testowania prototypów innowacji, Grantodawca weryfikuje, czy 
wydatki planowane przez innowatora zostaną faktycznie poniesione w okresie 
kwalifikowalności projektu, tj. w okresie realizacji projektu, czy będą zgodne z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak 
i unijnego, oraz czy zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w 
stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

4. Wysokość grantu oraz jego przeznaczenie będzie opracowane w postaci 
harmonogramu rzeczowo-finansowego procesu testowania prototypu 
innowacji, który będzie stanowił część Indywidualnej Specyfikacji Innowacji, a 
w przypadku pozytywnej weryfikacji ISI przez Komisję oceniającą innowacje i 
przyznającą granty, będzie stanowił załącznik do umowy o powierzenie grantu 
zawartej z innowatorem. Grantodawca nie będzie wymagać od grantobiorców 
wnoszenia wkładu własnego. 

5. Granty będą przekazywane grantobiorcom w sposób wynikający z 
indywidualnych ustaleń, po przedstawieniu grantobiorcy przez grantodawcę 
możliwych opcji jego przekazania, tj.: 

a) w trybie jednorazowej płatności zaliczkowej, 
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b) w transzach powiązanych z efektami poszczególnych etapów procesu 
testowania prototypu innowacji, wypłacanych od momentu podpisania umowy 
o powierzenie grantu. 

6. Harmonogram wypłaty grantu będzie elementem umowy o powierzenie grantu 
zawartej z innowatorem. 

7. Grant będzie przekazywany grantobiorcy na rachunek bankowy wskazany 
przez grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu (nie będzie musiał to być 
rachunek wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu grantowego). 

 
 

VII. Zasady dotyczące rozliczania grantów 

1. Granty będą rozliczane podczas bieżącej realizacji projektu - na podstawie 
zrealizowanych etapów ISI lub całości ISI uzgodnionej pomiędzy Grantodawcą 
a grantobiorcą, poprzez weryfikację czy grantobiorca zrealizował zakładane 
efekty procesu testowania prototypu innowacji wskazane w ISI. Efekty te muszą 
wynikać ze zrealizowanych w projekcie zadań. 

2. Rozliczenie grantu zakłada złożenie przez grantobiorcę oświadczenia o 
wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz prostego 
raportu (według wzoru przygotowanego przez Grantodawcę), zawierającego 
część merytoryczną dotyczącą przeprowadzonego procesu testowania 
prototypu innowacji, w tym opis osiągniętych efektów testowania i opis 
finalnego kształtu innowacji (ewentualnych zmian w prototypie), opartego o 
wnioski z testowania, jak również przedstawienie dokumentów i innych 
materiałów potwierdzających zrealizowanie założonych w ISI zadań i efektów 
testowania innowacji, np. listy obecności, zdjęcia, notatki ze spotkań, opinie 
odbiorców innowacji. Harmonogram składania raportów będzie zawarty w 
umowie o powierzenie grantu. 

3. Grantodawca nie może żądać od grantobiorcy okazywania żadnych 
dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesione wydatki. 
Jedynym sposobem weryfikacji jest monitorowanie, czy zostały osiągnięte 
efekty testowania prototypu innowacji i czy zostały spełnione założone dla nich 
w ISI wymogi jakościowe. 

4. Grantodawca zobowiąże grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu do 
stosownego informowania o realizowanym przez niego przedsięwzięciu i 
stosowania właściwych oznaczeń, zgodnie z zaleceniami grantodawcy. 
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VIII. Zabezpieczenie grantów i odzyskiwanie grantów w przypadku ich 

wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego 

1. Za niewłaściwe wydatkowanie grantów przez grantobiorcę odpowiedzialność 
ponosi Grantodawca, będący Beneficjentem projektu. 

2. Grantobiorca zostanie zobowiązany odpowiednimi zapisami w umowie o 
powierzenie grantu do zwrotu całości lub części grantu w przypadku 
wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego, przez co rozumie 
się inne cele niż testowanie prototypu innowacji społecznej w wybranych 
środowisku lokalnym. 

3. W przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z celami projektu grantowego, 
grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości lub części grantu. Przez 
wydatkowanie grantu niezgodnie z przeznaczeniem rozumie się inne cele niż 
wypracowanie innowacyjnych rozwiązań/ tworzenie innowacji w temacie i w 
sposób określony umową o przekazaniu grantu. Zapisy regulujące tę kwestię 
znajdą się w treści umowy o powierzenie grantu. 

IX. Uwagi dodatkowe 

1. W trakcie całości procesu naboru do inkubatora pomysłów pomysłodawcom 
przysługuje złożenie skargi do Organizatorów konkursu na niezgodne z 
przepisami regulaminu, nierówne lub dyskryminujące traktowanie. 
Wnioskodawca składa skargę pisemnie lub za pomocą poczty e-mail w formie 
skanu podpisanego przez podmiot skarżący pisma do Fundacji Stocznia, a ta 
wyznacza dwóch przedstawicieli Organizatorów, osoby niezaangażowane 
formalnie w przeprowadzenie konkursu, którzy rozpatrują ją w ciągu 7 dni 
roboczych i przekazują Fundacji odpowiedź, który przekazuje ją dalej autorowi 
skargi pisemnie lub za pomocą poczty e-mail w formie skanu podpisanego przez 
Fundację. Kopia skargi i odpowiedzi przekazywane są do wiadomości Instytucji 
Zarządzającej.  

2. O ile skarga, o której mowa powyżej, została rozpatrzona pozytywnie, to znaczy 
stwierdzono wystąpienie niezgodności z przepisami regulaminu, nierówne lub 
dyskryminujące traktowanie wnioskodawcy, Organizatorzy wdrażają 
niezwłocznie rozwiązanie, które naprawi zaistniałą sytuację i zapewni, że 
sytuacja taka nie pojawi się w przyszłości.  
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Załącznik nr 1: Kryteria oceny pomysłów na innowacje 

 
I. KRYTERIA OCENY POMYSŁÓW (WSTĘPNYCH PROPOZYCJI POMYSŁÓW NA 

INNOWACJE) NA ETAPIE REKRUTACJI DO INKUBATORA  
 
Ocena formalna 
 

 Kryteria dostępu – ocena „tak/nie” (ocena „nie” w przypadku dowolnego z 
tych kryteriów prowadzi do zaprzestania dalszej oceny wniosku): 
 
a) kryterium podmiotowe (odnoszące się do autorów pomysłów na 

innowacje społeczne): 
- przynależność autora pomysłu na innowację do katalogu podmiotów 
kwalifikujących się do wsparcia (osoba fizyczna lub osoba prawna), w 
tym nie bycie wykluczonym z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (rozumiane jako niefigurowanie w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z tej możliwości) – weryfikowane na 
podstawie oświadczenia (ocena zerojedynkowa), 

 
b) kryteria przedmiotowe (dotyczące samego pomysłu na innowację): 

- zgodność pomysłu z ogólnym tematem konkursu PO WER 4.1 
(inkubatora), 
- czy zaproponowane rozwiązanie nie powiela standardowych form 
wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji 
wypracowanych w PO KL, 
- czy zaproponowane rozwiązanie nie utrwala tradycyjnego modelu 
podziału prac pomiędzy kobiety i mężczyzn, 
- czy zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z zasadą dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

 
Ocena merytoryczna 
 

 Kryteria punktujące: 
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a) kryteria podmiotowe (odnoszące się do autorów pomysłów na 
innowacje społeczne) – ocena w oparciu o punktację na skali: 

- doświadczenie/zakorzenienie autora pomysłu na innowację w 
obszarze tematycznym, którego dotyczy zgłaszany pomysł, 
udokumentowane np. w formie rekomendacji (ocena na skali 0-3), 
- doświadczenie/zakorzenienie autora pomysłu na innowację w 
obszarze działań innowacyjnych, udokumentowane np. w formie 
rekomendacji (ocena na skali 0-3), 
 

b) kryteria przedmiotowe (dotyczące samego pomysłu na innowację) – 
ocena w oparciu o punktację na skali: 
- zgodność z wiązką tematyczną wskazaną w danym naborze do 
inkubatora (ocena na skali 0-3), 
- waga zdefiniowanego problemu - odpowiedź na realną potrzebę 
(ocena na skali 0-5), 
- innowacyjność pomysłu w skali kraju (ocena na skali 0-5), 
- adekwatność pomysłu do adresowanego problemu (ocena na skali 
0-5), 
- adekwatność pomysłu do zasięgu mikro-innowacji (ocena na skali 0-
3), 
- implementowalność pomysłu (ocena na skali 0-5), 
- potencjał skalowalności/replikowalności pomysłu (ocena na skali 0-
5). 
 

W przypadku kryteriów punktujących, ostateczna ocena danego pomysłu 
będzie wyliczana w oparciu o mnożnik uwzględniający wagi przypisane 
poszczególnym kryteriom, które opisano w poniższej tabeli. 
 
Kryterium Skala 

ocen 
Waga 
(mnożnik) 

Maksymalna 
możliwa liczba 
punktów 

doświadczenie/zakorzenienie 
autora pomysłu na innowację 
w obszarze tematycznym, 
którego dotyczy zgłaszany 
pomysł 

0-3 1 3 

doświadczenie/zakorzenienie 
autora pomysłu na innowację 

0-3 1 3 
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w obszarze działań 
innowacyjnych 
zgodność z wiązką tematyczną 
wskazaną w danym naborze 
do inkubatora 

0-3 2 6 

waga zdefiniowanego 
problemu - odpowiedź na 
realną potrzebę 

0-5 3 15 

innowacyjność pomysłu w 
skali kraju 

0-5 3 15 

adekwatność pomysłu do 
adresowanego problemu 

0-5 2 10 

adekwatność pomysłu do 
zasięgu mikro-innowacji 

0-3 3 9 

implementowalność pomysłu 0-5 2 10 
potencjał 
skalowalności/replikowalności 
pomysłu 

0-5 1 5 

  Łącznie: 76 
 

Do otrzymania wsparcia w ramach inkubatora wybrane zostaną maksymalnie 
24 pomysły, które uzyskają co najmniej połowę dostępnej liczby punktów (min. 
38 punktów) oraz średnią ocen wszystkich punktujących kryteriów 
przedmiotowych (czyli z wyłączeniem oceny doświadczenia pomysłodawców) 
co najmniej na poziomie połowy dostępnej skali. 

 
 
 
II. KRYTERIA OCENY POMYSŁÓW (WSTĘPNYCH PLANÓW ROZWOJU 

INNOWACJI) PO WSTĘPNYM OKRESIE INKUBACJI 
 

 Kryteria dostępu – ocena „tak/nie” (ocena „nie” w przypadku dowolnego z 
tych kryteriów prowadzi do zaprzestania dalszej oceny wniosku): 
- czy zaproponowane rozwiązanie nie powiela standardowych form 
wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji 
wypracowanych w PO KL, 
- czy zaproponowane rozwiązanie nie utrwala tradycyjnego modelu 
podziału prac pomiędzy kobiety i mężczyzn, 
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- czy zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z zasadą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

 
 Kryteria punktujące: 

 
a) kryterium podmiotowe: 
- potencjał innowatora/zespołu innowatorów (zaangażowanie, 
motywacja, kompetencje by dopracować i przeprowadzić testowe 
wdrożenie innowacji) (ocena na skali 0-3), 
 
b) kryteria przedmiotowe: 
- innowacyjność pomysłu w skali kraju (ocena na skali 0-5), 
- adekwatność proponowanego rozwiązania do adresowanego problemu 
(ocena na skali 0-5), 
- implementowalność proponowanego rozwiązania (ocena na skali 0-5), 
- potencjał skalowalności/replikowalności proponowanego rozwiązania 
(ocena na skali 0-5), 
- jakość logiki interwencji proponowanego rozwiązania (ocena na skali 
0-5), 
- potencjalna trwałość proponowanego rozwiązania (ocena na skali 0-5). 

 
W przypadku kryteriów punktujących, ostateczna ocena danego pomysłu 
będzie wyliczana w oparciu o mnożnik uwzględniający wagi przypisane 
poszczególnym kryteriom, które opisano w poniższej tabeli. 
 
Kryterium Skala 

ocen 
Waga 
(mnożnik) 

Maksymalna 
możliwa liczba 
punktów 

potencjał innowatora/zespołu 
innowatorów 

0-3 3 9 

innowacyjność pomysłu w 
skali kraju 

0-5 2 10 

adekwatność rozwiązania do 
adresowanego problemu 

0-5 2 10 

implementowalność 
rozwiązania 

0-5 3 15 
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potencjał 
skalowalności/replikowalności 
rozwiązania 

0-5 2 10 

jakość logiki interwencji 
proponowanego rozwiązania 

0-5 3 15 

potencjalna trwałość 
proponowanego rozwiązania 

0-5 2 10 

  Łącznie: 79 
 

Do dalszego etapu wsparcia w inkubatorze wybranych zostanie maksymalnie 
12 pomysłów, które uzyskają co najmniej połowę dostępnej liczby punktów 
(min. 40 punktów) oraz średnią ocen każdego kryterium punktującego co 
najmniej na poziomie połowy dostępnej skali. 

 
 
III. KRYTERIA OCENY POMYSŁÓW (INDYWIDUALNYCH SPECYFIKACJI 

INNOWACJI) PRZED FAZĄ TESTOWANIA I PRZYZNANIA GRANTÓW 
 
 
 Kryteria dostępu – ocena „tak/nie” (ocena „nie” w przypadku dowolnego z 

tych kryteriów prowadzi do zaprzestania dalszej oceny wniosku): 
 
- czy zaproponowane rozwiązanie nie powiela standardowych form 
wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji 
wypracowanych w PO KL, 
- czy zaproponowane rozwiązanie nie utrwala tradycyjnego modelu 
podziału prac pomiędzy kobiety i mężczyzn, 
- czy zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z zasadą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

 
 Kryteria punktujące: 

 
a) kryterium podmiotowe: 
- potencjał innowatora/zespołu innowatorów (zaangażowanie, 
motywacja, kompetencje by przeprowadzić testowe wdrożenie 
innowacji) (ocena na skali 0-3), 
 
b) kryteria przedmiotowe: 
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- adekwatność rozwiązania do adresowanego problemu (ocena na skali 
0-5),  
- implementowalność proponowanego rozwiązania (ocena na skali 0-5), 
- jakość logiki interwencji proponowanego rozwiązania (ocena na skali 
0-5), 
- potencjał skalowalności/replikowalności proponowanego rozwiązania 
(ocena na skali 0-5),- potencjalna trwałość proponowanego rozwiązania 
(ocena na skali 0-5), 
- jakość proponowanego modelu testowania innowacji (logika 
testowania i zaproponowane mierniki efektów testowania). 
 

W przypadku kryteriów punktujących, ostateczna ocena danego pomysłu 
będzie wyliczana w oparciu o mnożnik uwzględniający wagi przypisane 
poszczególnym kryteriom, które opisano w poniższej tabeli. 
 
Kryterium Skala 

ocen 
Waga 
(mnożnik) 

Maksymalna 
możliwa liczba 
punktów 

potencjalna trwałość 
proponowanego rozwiązania 

0-3 2 6 

adekwatność rozwiązania do 
adresowanego problemu 

0-5 1 5 

implementowalność 
rozwiązania 

0-5 3 15 

jakość logiki interwencji 
proponowanego rozwiązania 

0-5 2 10 

potencjał 
skalowalności/replikowalności 
rozwiązania 

0-5 3 15 

potencjalna trwałość 
proponowanego rozwiązania 

0-5 2 10 

jakość proponowanego 
modelu testowania innowacji 

0-5 4 20 

  Łącznie: 81 
 
Granty mogą zostać przyznane jedynie projektom, które uzyskają co najmniej 
połowę dostępnej liczby punktów (min. 41 punktów) oraz średnią ocen każdego 
kryterium co najmniej na poziomie połowy dostępnej skali. 


