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§1. 
Zasady ogólne 

1. W ramach realizacji projektu grantowego TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja 
innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych wraz z PwC sp. z o.o. zwani dalej łącznie Organizatorem Konkursu, 
przeprowadzą Konkurs Grantowy, którego celem jest wyłonienie przynajmniej 30 pomysłów na 
innowacje społeczne w obszarze tematycznym „przejście z systemu edukacji do aktywności 
zawodowej” oraz przyznanie wyłonionym w ten sposób Grantobiorcom grantów na 
prototypowanie i testowanie wybranych pomysłów. 

2. Granty przyznane w konkursie, o którym mowa w ust. 1 będą przekazywane Grantobiorcom przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, zwaną dalej Grantodawcą, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w niniejszym dokumencie. 

3. Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie w konkursie grantowym 
minimum 30 grantów, o których mowa w ust. 1 wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). Maksymalna pula przeznaczona na granty w każdym z pięciu 
naborów składających się konkurs grantowy, o których mowa w par. 3 będzie wyznaczana 
każdorazowo przed rozpoczęciem każdego z naborów po weryfikacji całkowitego stanu środków 
przeznaczonych na granty w związku z przeprowadzeniem poprzednich edycji naborów. 

4. Na piąty nabór, zwany dalej bieżącym, którego zasady określa niniejszy regulamin, zostanie 
przeznaczona kwota 270 000 zł (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych). 

5. Pula niewykorzystanych środków w bieżącym naborze przechodzi do całkowitej puli środków 
finansowych przeznaczonych na granty do wykorzystania w kolejnych naborach. 

6. Pula środków w bieżącym naborze może ulec zwiększeniu na podstawie decyzji Komisji Grantowej, 
o której mowa w par. 3 ust. 20. 

7. Możliwa maksymalna kwota jednego udzielonego w konkursie grantu wynosi 100 000 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych). Przewidywana, średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 30 000 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Minimalna kwota jednego udzielonego grantu wynosi 5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych). 

8. Przewidywana średnia kwota jednego udzielonego grantu, o której mowa w ust. 7 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 mocnego uzasadnienia pod 
względem racjonalności kosztów realizacji projektu.  
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§2. 
Kryteria wyboru Grantobiorców w trakcie naboru 

1. Kryteria wyboru Grantobiorców składają się z: 
a. oceny potencjału wnioskującego Grantobiorcy, 
b. oceny innowacyjnego rozwiązania przedkładanego w naborze. 

2. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z wagami punktowymi zostały opisane w Załączniku nr 1 
Kryteria naboru w podziale na dwa etapy każdego z naborów: 

a. wstępna selekcja wniosków grantowych: na którą składa się ocena formalna (kryteria: 
podmiotowość, wiarygodność, niepodleganie wykluczeniu, prawidłowe wypełnienie i 
złożenie wniosku grantowego, kwota grantu) i ocena merytoryczna (kryteria: 
innowacyjność, przedmiotowość, potencjał wnioskodawcy, waga podejmowane problemu 
społecznego, adekwatność, trafność), 

b. ocena Komisji Grantowej: na którą składa się ocena formalna (kryteria: podmiotowość, 
prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku grantowego, kwota grantu oraz wiarygodność i 
niepodleganie wykluczeniu w razie zmiany podmiotu zgłaszającego dany projekt 
innowacyjny przez podmiot zgłaszający wniosek do wstępnej selekcji wniosków grantowych 
w trakcie przygotowywania ostatecznego wniosku grantowego) i ocena merytoryczna 
(kryteria: potencjał wnioskodawcy, prawidłowe wypełnienie wniosku, innowacyjność, 
przedmiotowość, waga podejmowanego problemu społecznego, adekwatność, trafność, 
efektywność, potencjał skalowania, racjonalność budżetu projektu grantowego). 

3. Przyznawanie ocen za spełnianie poszczególnych kryteriów na koniec obu etapów wskazanych w 
ust. 2  opiera się na następującym mechanizmie: 

a. pozytywne spełnienie wszystkich kryteriów dostępu łącznie jest konieczne do pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku (kryteria dostępu wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
Naboru  - Kryteria naboru), 

b. w przypadku kryteriów, których wypełnienie oceniane jest wagą punktową w skali od zera 
do pięciu punktów konieczne jest uzyskanie przez wnioskującego co najmniej trzech 
punktów dla każdego z ocenianych kryteriów do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

c. łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać wniosek grantowy na etapie 
wstępnej selekcji wniosków grantowych to 20 punktów, a łączna minimalna liczba punktów 
konieczna do pozytywnego rozpatrzenia wniosku (z uwzględnieniem zapisu w ust. 3 pkt a i 
b) to 12 punktów. 

d. łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać wniosek grantowy na etapie 
oceny Komisji Grantowej to 35 punktów, a łączna minimalna liczba punktów konieczna do 
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pozytywnego rozpatrzenia wniosku (z uwzględnieniem zapisu w ust. 3 pkt a i b) to 21 
punktów. 

e. skala ocen, o której mowa w ust. 2 pkt b to: 0 (najniższa waga punktowa), 1, 2, 3, 4, 5 
punktów (najwyższa waga punktowa). 

f. zespół przedstawicieli partnerstwa wyznaczony przez Organizatora Konkursu oceniający 
wnioski we wstępnej selekcji przyznaje poszczególnym wnioskom oceny punktowe wspólnie 

g. każdy członek komisji grantowej przyznaje oceny poszczególnym wnioskom (specyfikacjom 
innowacji) odrębnie, a następnie w trakcie posiedzenia komisji grantowej może je zmienić 
pod wpływem dyskusji komisji. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez 
poszczególnych członków komisji (po ich ewentualnych zmianach w trakcie dyskusji w 
czasie posiedzenia komisji w poszczególnych kryteriach) jest oceną wspólną komisji dla 
poszczególnych kryteriów oceny danego wniosku. 

§3. 
Tryb przeprowadzenia naboru w tym zasady aplikowania i oceny 

1. Konkurs grantowy przeprowadzony jest poprzez pięć naborów. Niniejszy regulamin określa zasady 
piątego, bieżącego naboru. 

2. Bieżący nabór prowadzony jest w kontekście czterech obszarów tematycznych, które stanowią 
kontekst poszukiwania i tworzenia innowacyjnych pomysłów: 

a. przedsiębiorczość społeczna, 
b. rzemiosło, 
c. zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odnawialnych źródeł 

energii, 
d. ekonomia współdzielenia, 

3. Organizator konkursu promuje i zachęca wnioskodawców do składania w naborze wniosków w 
kontekstach wskazanych w ust. 2 pkt a – d. O ile jednak zgłaszany we wniosku grantowym przez 
wnioskodawcę pomysł innowacyjny nie odnosi się do obszarów tematycznych wskazanych w ust. 2 
pkt a – d, wnioskodawca sam określa wybrany przez siebie obszar tematyczny. 

4. Harmonogram Piątego Naboru 
Pierwszy Etap Piątego Naboru: Wstępna Selekcja Wniosków Grantowych 

 13 października 2017 r.– 9 listopada 2017 r. – uruchomienie naboru poprzez publikację 
informacji o naborze i niezbędnej dokumentacji (w tym Regulaminu Naboru i Formularza 
Zgłoszenia Innowacyjnego Pomysłu do Inkubatora TransferHUB, za pomocą którego 
składany jest wstępny wniosek grantowy) na stronie www.transferhub.pl oraz okres 

http://www.transferhub.pl/
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składania wstępnych wniosków grantowych wraz z dostarczeniem niezbędnej 
dokumentacji, 

 10 listopada 2017 r. – 3 grudnia 2017 r. – ocena formalna, ocena merytoryczna oraz 
posiedzenie zespołu składającego się z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora 
Konkursu wraz z możliwymi rozmowami uzupełniającymi informacje zawarte we 
wstępnych wnioskach grantowych, przeprowadzanymi zdalnie lub w siedzibie Organizatora 
Konkursu z wnioskodawcami, których wnioski zostały pozytywnie ocenione podczas oceny 
formalnej i merytorycznej. Podjęcie decyzji przez komisję o wynikach etapu wstępnej 
selekcji wniosków grantowych i kwalifikacja innowatorów do drugiego etapu naboru. 

 4 grudnia 2017 r. – ogłoszenie wyników wstępnej selekcji wniosków grantowych na stronie 
www.transferhub.pl. 

Drugi Etap Piątego Naboru: Kurs USeR i Ocena Komisji Grantowej 
 16 grudnia 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. – zjazdowy, obligatoryjny Kurs USeR dla 

zakwalifikowanych wnioskodawców w celu pracy nad wstępnymi specyfikacjami 
innowacji: dopracowanie i pogłębienie pomysłów na innowacyjne rozwiązania wraz z 
możliwością indywidualnego doradztwa ekspertów tematycznych i konsultacji 
indywidualnych dla wnioskodawców. Terminy zjazdów w ramach bieżącego naboru: 16-
17 grudnia 2017  r., 13-14 stycznia 2018 r., 20-21 stycznia 2018 r., 

 do 30 stycznia 2018 r. – czas na dopracowanie  i przesłanie ostatecznych wniosków 
grantowych: wstępnych specyfikacji innowacji przez wnioskodawców, 

 14 lutego 2018 r. – spotkanie Komisji Grantowej oceniającej ostateczne wnioski grantowe: 
wstępne specyfikacje innowacji, 

 21 lutego 2017r. – ogłoszenie wyników piątego naboru na stronie www.transferhub.pl. 

Wstępna Selekcja Wniosków Grantowych 
5. Wnioskodawca może zgłosić w bieżącym naborze jeden wstępny wniosek grantowy dotyczący 

jednego pomysłu innowacyjnego. Możliwe jest zgłaszanie przez wnioskodawców wniosków w 
bieżącym naborze, o ile nie uzyskali oni już wcześniej grantu we wcześniejszych naborach Konkursu 
Grantowego „TransferHUB od edukacji do zatrudnienia” oraz za wyjątkiem uczestnictwa w innym, 
niezakończonym jeszcze naborze w Konkursu Grantowego „TransferHUB od edukacji do 
zatrudnienia” w momencie składania wniosku w naborze bieżącym. 

6. Przygotowanie i złożenie przez wnioskodawcę wstępnego wniosku grantowego, o którym mowa 
w ust. 4 i zawierającego wstępny opis jednego pomysłu innowacyjnego rozwiązania oraz 
wskazanie wnioskowanej kwoty grantu, odbywa się za pośrednictwem formularza 
udostępnionego na stronie www.transferhub.pl. Nie jest wymagane złożenie wstępnego wniosku 

http://www.transferhub.pl/
http://www.transferhub.pl/
http://www.transferhub.pl/
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grantowego w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do 
Organizatora Konkursu ani za pośrednictwem poczty e-mail. 

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji wymaganej i opisanej w kryteriach 
naboru, czyli: 1) oświadczenia w postaci Załącznika nr 1 do wstępnego wniosku grantowego 
2)poświadczenia podmiotowości (np.: xero/skan dowodu osobistego lub KRS), 3) minimum 
jednego listu rekomendacyjnego, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Naboru  - 
Kryteria naboru. Powyższe dokumenty wnioskodawca składa w obowiązkowo dwóch formach: 

a. w formie papierowej bezpośrednio do Organizatora Konkursu grantowego lub pocztą 
tradycyjną nie później niż do dnia zakończenia naboru (liczy się data dostarczenia 
dokumentacji). W tej formie dokumenty należy dostarczyć dokumenty na adres: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 
Warszawa, z dopiskiem Nabór 4 TransferHUB. 

b. w formie skanów dokumentów na adres e-mail transferhub@fise.org.pl (liczy się data 
dostarczenia dokumentacji potwierdzona przez Organizatora Konkursu w 
momencie otrzymania dokumentacji).  

8. W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia okresu składania wstępnych wniosków grantowych, 
wnioskodawcy, w których wnioskach (łącznie z wymaganą dokumentacją wskazaną w ust. 
7)zostaną stwierdzone braki lub błędy formalne, zostaną wezwani pocztą e-mail na wskazany we 
wniosku adres e-mail do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów w ciągu 5 dni roboczych. 
Wnioski, które nie zostaną w tym czasie poprawione lub uzupełnione zostaną odrzucone o czym 
wnioskodawcy zostaną poinformowani przynajmniej pocztą e-mail na wskazany we wniosku adres 
e-mail. 

9. Wstępna selekcja wniosków grantowych, o której mowa w ust. 4 jest oceną pod względem 
kryteriów opisanych w §2. ust 2 przez zespół przedstawicieli partnerstwa wyznaczony przez 
Organizatora Konkursu i kończy się upublicznieniem wyników. Ocena wniosku sformułowana przez 
zespół przedstawicieli partnerstwa wyznaczony przez Organizatora Konkursu jest udostępniana do 
wglądu wnioskodawcy na jego życzenie po ogłoszeniu wyników wstępnej selekcji. 

a. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy od wystawionej przez zespół przedstawicieli 
partnerstwa wyznaczony przez Organizatora Konkursu  oceny jego wniosku grantowego: 
odwołanie zawierające uzasadnienie składane jest przez wnioskodawcę do Organizatora 
Konkursu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 
wyniku  oceny i podlega rozpatrzeniu przez Organizatora Konkursu w terminie 5 dni 
roboczych. 

mailto:transferhub@fise.org.pl
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b. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania, zespół przedstawicieli partnerstwa 
wyznaczony przez Organizatora Konkursu przeprowadza ponowną ocenę wniosku w ciągu 
7 dni roboczych. 

c. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, o którym mowa w ust. 9 pkt a. 
nie przysługują wnioskodawcy dalsze środki odwoławcze. 

d. Od ponownej wyniku ponownej oceny, o której mowa w ust. 9 pkt b nie przysługują 
wnioskodawcy dalsze środki odwoławcze. 

e. Wynik rozstrzygnięcia negatywnego odwołania i wynik ponownej oceny jest niezwłocznie 
przekazywany przez Organizatora Konkursu do wnioskodawcy. 

10. Przyjmuje się, że w bieżącym naborze w trakcie wstępnej selekcji wniosków grantowych, o 
której mowa w ust. 9 zostanie wyłonionych 20 wstępnych wniosków grantowych, które uzyskają 
najwyższą liczbę punktów spełniając wszystkie kryteria dostępu i kryteria punktacji minimum 
zgodnie z zasadami opisanymi w par. 2. Przedstawiciele wnioskodawców, których wnioski uzyskały 
najwyższą liczbę punktów w wyniku wstępnej selekcji zostaną zaproszeni do obligatoryjnego udziału 
w kursie przygotowującym ostateczną wersję wniosku grantowego, o którym mowa w ust. 4., 
zwanym dalej Kursem USeR (Uniwersytet Studiów Rozmaitych). Do obligatoryjnego udziału w 
Kursie USeR wnioskodawcy zobowiązują się już na etapie składania wstępnego wniosku 
grantowego składając odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że we wstępnej selekcji możliwy jest wybór więcej niż 20 
wstępnych wniosków grantowych, o których mowa w ust. 10, z uwagi na decyzję zespołu 
przedstawicieli partnerstwa wyznaczonego przez Organizatora Konkursu podyktowaną wysokim 
poziomem wniosków, które nie znalazły się na liście 10 najwyżej punktowanych wniosków 
grantowych, ale otrzymały 17 lub więcej na 20 możliwych do uzyskania punktów i spełniły wszystkie 
kryteria dostępu. 

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że we wstępnej selekcji możliwy jest wybór mniej niż 20 
wniosków grantowych, o których mowa w ust. 10,  z uwagi na decyzję zespołu przedstawicieli 
partnerstwa wyznaczonego przez Organizatora Konkursu podyktowaną niskim poziomem złożonych 
wniosków w wyniku czego mniej niż 20 wniosków otrzymało 12 lub mnie na 20 możliwych do 
uzyskania punktów spełniając jedocześnie wszystkie kryteria dostępu i kryteria punktacji minimum. 

Ocena Komisji Grantowej 
13. Każdorazowo Kurs USeR będzie składał się z dwóch komponentów: 

a. trzech dwudniowych zjazdów podczas których przedstawiciele wnioskodawców będą 
dopracowywać i rozwijać z pomocą ekspertów i trenerów innowacyjne pomysły zawarte 
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we wstępnych wnioskach grantowych i kodyfikować je w formie ostatecznego wniosku 
grantowego: wstępnej specyfikacji innowacji. 

b. indywidualnych konsultacji z ekspertami i trenerami wspomagającymi rozwój innowacyjnych 
pomysłów – na wniosek wnioskodawcy skierowany do Organizatora Konkursu za 
pośrednictwem poczty e-mail w trakcie trwania okresu wskazanego w ust. 4. 

14. Zjazdy Kursu USeR w ramach bieżącego naboru będą odbywać się w terminach podanych w ust. 
4. Z uwagi na przypadki losowe niezależne od Organizatora Konkursu i dotyczące Organizatora 
Konkursu, terminy poszczególnych zjazdów mogą ulec zmianie w trakcie trwania bieżącego 
naboru. 

15. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie odstąpienie od udziału w całości lub części Kursu 
USeR przez wnioskodawcę. Decyzję w tej sprawie podejmować  będzie zespół przedstawicieli 
partnerstwa na podstawie umotywowanego wniosku wnioskodawcy przekazanego przynajmniej za 
pośrednictwem poczty e-mail do Organizatora Konkursu grantowego na co najmniej 3 dni robocze 
przed rozpoczęciem się zjazdu lub w sytuacjach losowych niezależnych od wnioskodawcy wedle 
możliwości ustalenia i przekazania Organizatorowi Konkursu informacji o przyczynach odstąpienia 
od udziału w części lub całości Kursu USeR za pomocą przynajmniej poczty e-mail. 

16. W razie niewywiązania się z obowiązku uczestnictwa w Kusie USeR, z wyjątkiem sytuacji opisanej w 
ust. 15, wnioskodawca zostaje wykluczony z dalszego udziału w bieżącym i kolejnych naborach 
prowadzonych w ramach konkursu grantowego. Decyzję tę podejmuje zarząd Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych. 

17. Liczba przedstawicieli  jednego wnioskodawcy w Kursie USeR jest uzależniona od liczby wyłonionych 
we wstępnej selekcji wniosków grantowych, preferencji wnioskodawców oraz możliwości 
finansowych Organizatorów Konkursu. Optymalna i preferowana przez Organizatora Konkursu 
liczba przedstawicieli jednego wnioskodawcy na zjazdach Kursu to dwóch, z możliwymi 
odstępstwami w uzasadnionych przypadkach. Minimalnie jeden przedstawiciel wnioskodawcy 
zobowiązany jest do uczestnictwa w Kursie USeR, przy czym możliwe jest rotacyjne uczestnictwo 
różnych przedstawicieli wnioskodawcy w poszczególnych częściach Kursu USeR.  

18. Ostateczne wnioski grantowe: wstępne specyfikacje innowacji uzupełnione przez wnioskodawców 
w trakcie uczestnictwa w Kursie USeR po jego zakończeniu i w terminie określonym w ust. 4 zostaną 
przesłane przez wnioskodawców zgodnie ze sposobem wskazanym przez Organizatora Konkursu w 
trakcie Kursu USeR. Praca Komisji Grantowej organizowana przez Organizatora Konkursu polega na 
ocenie ostatecznych wniosków grantowych: wstępnych specyfikacji innowacji pod względem 
kryteriów wskazanych i w sposób wskazany w par. 2. Każdy wniosek w wyniku obrad Komisji 
grantowej uzyskuję ostateczną ocenę punktową. W wyniku obrad Komisja Grantowa zdecyduje o 
przyznaniu grantów 9 wnioskodawcom, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punktów 



 

10 

 

ostatecznej oceny. Do decyzji o przyznaniu grantu Komisja Grantowa może sformułować wytyczne, 
które powinny zostać uwzględnione w ostatecznej specyfikacji innowacji. 

a. Komisja Grantowa oceniając ostateczne wnioski grantowe może sformułować wobec 
wniosków grantowych warunkowe wytyczne dotyczące zarówno koncepcji pomysłu 
innowacyjnego i sposobu realizacji projektu innowacyjnego, jak również wytyczne dotyczące 
zmniejszenia lub zwiększenia budżetu projektu innowacyjnego. W takich przypadkach 
wniosek podlega negocjacjom. Zakres proponowanych przez Komisję Grantową zmian nie 
może zmieniać gruntownie koncepcji pomysłu i projektu innowacyjnego.  

b. Negocjacje z wnioskodawcami będą przebiegały zgodnie z następującym mechanizmem: 
i. do czasu zakończenia negocjacji Komisja Grantowa nie wydaje decyzji o przyznaniu 

grantów, 
ii. Komisja Grantowa informuje niezwłocznie Organizatora Konkursu o ostatecznych 

wnioskach grantowych, wobec których sformułowała warunkowe wytyczne dotyczące 
zakresu pożądanych zmian podając szczegółowe warunkowe wytyczne do zmian we 
wnioskach, 

iii. Organizator Konkursu przedstawia warunkowe wytyczne wnioskodawcom, którzy 
niezwłocznie zobowiązani są do akceptacji wytycznych lub przedstawienia stanowiska 
uzasadniającego całościowe lub częściowe odrzucenie warunkowych wytycznych Komisji 
Grantowej. 

iv. stanowisko wnioskodawcy przekazywane jest przez Organizatora Konkursu Komisji 
Grantowej, która na jego podstawie przystępuje do ponownej oceny wniosku grantowego 
i wystawia ponownie ocenę ostateczną danego wniosku podtrzymując swoje 
wcześniejsze warunkowe wytyczne lub zmieniając je. 

19. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że w wyniku decyzji Komisji Grantowej w porozumieniu z 
Organizatorem Konkursu możliwy jest wybór więcej niż 9 wniosków grantowych, o których mowa w 
ust. 18, z uwagi na wysoki poziom wniosków, które nie znalazły się na liście 6 najwyżej punktowanych 
wniosków grantowych, ale otrzymały 32 lub więcej punktów z zastrzeżeniem, że na przyznanie 
dodatkowych grantów pozostała odpowiednia kwota z puli środków finansowych przeznaczonych 
na bieżący nabór lub w porozumieniu z Organizatorem Konkursu, który zwiększy odpowiednio do 
decyzji Komisji Grantowej pulę środków finansowych przeznaczonych na bieżący nabór, o których 
mowa w par. 1 ust. 4. 

20. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że w wyniku decyzji Komisji Grantowej w porozumieniu z 
Organizatorem Konkursu możliwy jest wybór więcej niż 9 wniosków grantowych, o których mowa w 
ust. 18, z uwagi na niewyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na bieżący nabór, o 
których mowa w par. 1 ust. 4, aż do wyczerpania tej puli zgodnie z następującym mechanizmem: 



 

11 
 

pozytywną decyzję o przyznaniu grantu otrzymują począwszy od wniosku, który uzyskał dziesiątą 
najwyższą punktację przez wnioski, które uzyskały coraz mniejszą liczbę punktów, aż do wyczerpania 
puli środków finansowych przeznaczonych na bieżący nabór. 

21. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że w wyniku decyzji Komisji Grantowej w porozumieniu z 
Organizatorem Konkursu możliwy jest wybór mniej niż dziewięciu wniosków grantowych, o których 
mowa w ust. 18, z uwagi niski poziom złożonych wniosków w wyniku czego mniej niż dziewięć 
wniosków otrzymało 21 punktów. 

22. W przypadku przekroczenia puli środków finansowych przeznaczonych na bieżący nabór, o których 
mowa w par. 1 ust. 4, w wyniku decyzji Komisji Grantowej o przyznaniu grantów 6 Organizator 
Konkursu może: 

a. zwiększyć pulę środków finansowych przeznaczonych na bieżący nabór, 
b. podjąć negocjacje, ze wszystkimi wnioskodawcami wybranych przez Komisję Grantową do 

dofinansowania ostatecznych wniosków grantowych zmierzające do ograniczenia wielkości 
kwot grantów, tak aby kwota łączna wszystkich grantów była nie większa niż pula środków 
finansowych przeznaczonych na bieżący nabór. 

23. Wyniki naboru, w postaci listy wszystkich wniosków grantowych poddanych ocenie Komisji 
Grantowej wraz z ocenami będą podane do wiadomości publicznej co najmniej za pośrednictwem 
strony internetowej www.transferhub.pl. 

24. Wnioskodawcy, których wnioskom grantowym zostały przyznane granty przez Komisję Grantową 
zostaną poinformowani o przyznaniu statusu Grantobiorcy i dalszych krokach koniecznych do 
podjęcia w celu podpisania umów grantowych, w tym o konieczności stworzenia w porozumieniu z 
Organizatorem Konkursu ostatecznej specyfikacji innowacji z uwzględnieniem wytycznych Komisji 
Grantowej, o których mowa w ust. 18. 

25. Od decyzji Komisji Grantowej o przyznaniu lub nie przyznaniu grantów wnioskodawcy przysługuje 
środek odwoławczy: odwołanie zawierające uzasadnienie, które składane jest do Organizatora 
Konkursu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku  
oceny i które podlega rozpatrzeniu przez wyznaczonych przez Organizatora Konkursu jego 
przedstawicieli - komisję odwoławczą w terminie 5 dni roboczych. 

a. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania przez komisję odwoławczą, 
Komisja Grantowa przeprowadza ponowną ocenę wniosku w ciągu 7 dni roboczych. 

b. Od negatywnej decyzji komisji odwoławczej rozstrzygającej złożone odwołanie  nie 
przysługują wnioskodawcy dalsze środki odwoławcze. 

c. Od ponownej wyniku ponownej oceny Komisji Grantowej nie przysługują wnioskodawcy 
dalsze środki odwoławcze. 

http://www.transferhub.pl/
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d. Wynik rozstrzygnięcia negatywnego odwołania i wynik ponownej oceny jest 
niezwłocznie przekazywany przez Organizatora Konkursu do wnioskodawcy. 

26. W trakcie całości procesu konkursu grantowego wnioskodawcom przysługuje złożenie skargi do 
Organizatora 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 Organizatora Konkursu, a ten wyznacza i 
upoważnia dwóch swoich przedstawicieli, osoby niezaangażowane formalnie w przeprowadzenie 
konkursu, którzy rozpatrują ją w ciągu 10 dni roboczych i przekazują zarządowi Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych odpowiedź, która przekazuje ją dalej autorowi skargi pisemnie lub za 
pomocą poczty e-mail w formie skanu podpisanego przez zarząd Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych. Kopia skargi i odpowiedzi przekazywane są do wiadomości Instytucji Zarządzającej 
– Ministerstwa Rozwoju. 

27. O ile skarga, o której mowa w ust. 26 została rozpatrzona pozytywnie, to znaczy stwierdzono 
wystąpienie niezgodności z przepisami regulaminu, nierówne lub dyskryminujące traktowanie 
wnioskodawcy, Organizator Konkursu wdraża niezwłocznie rozwiązanie, które naprawi zaistniałą 
sytuację i zapewni, że sytuacja taka nie pojawi się w przyszłości. 

§4. 
Informacja o przeznaczeniu grantów oraz tryb przygotowania do podpisania Umowy Grantowej 

1. Granty powierzane będą Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu 
innowacyjnego zgodnie z opracowaną dla każdego projektu innowacyjnego ostateczną 
specyfikacją innowacji, co zostanie odpowiednio zapisane w Umowie Grantowej zawieranej z 
Grantobiorcą przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

a. Na ostateczną specyfikę innowacji składać będzie się:  
i. plan i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu innowacyjnego 

wskazujący kolejne etapy realizacji działań w projekcie innowacyjnym, do których 
przypisane zostaną efekty cząstkowe i końcowe (produkty) z przypisanymi z 
przypisanymi wskaźnikami ich osiągnięcia(dokumentacja potwierdzająca,  np.: listy 
obecności, zdjęcia, protokoły ze spotkań, wytworzone produkty) w odniesieniu do 
opisu merytorycznego rozwiązania, a także precyzujący, które etapy zawierają w 
sobie kolejne fazy inkubacji innowacji (opisane w ust. 2) oraz przypisujący 
poszczególne wydatki wskazane w budżecie projektu innowacyjnego do 
poszczególnych działań wraz z uzasadnieniem tych wydatków i ich wysokości w 
oparciu o Wykaz standardowych cen i stawek za usługi i produkty opracowany 
przez Organizatora Konkursu na jego potrzeby na podstawie stawek rynkowych 
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pozwalający wnioskodawcom na szacowanie wydatków cząstkowych w trakcie 
przygotowywania wniosku grantowego lub przeprowadzone i udokumentowane 
rozeznanie rynku w przypadku, w którym Wykaz nie obejmuje stawek danych 
wydatków uzasadnionych przez Grantobiorcę jako koniecznych do realizacji 
projektu innowacyjnego, 

ii. opis merytoryczny rozwiązania innowacyjnego będącego przedmiotem projektu 
innowacyjnego ze wskazaniem efektów (produktów), które zostaną osiągnięte 
dzięki realizacji projektu innowacyjnego i opisem grupy docelowej, do którego 
rozwiązanie jest skierowane. 

iii. budżet projektu innowacyjnego wykazujący wszystkie wydatki, które zostaną 
poniesione w trakcie realizacji projektu innowacyjnego, 

b. Czynności, o których mowa w par. 4 ust. 1 pkt: c-f są okresem przygotowania ostatecznej 
specyfikacji innowacji jako załącznika do Umowy Grantowej i następują w ciągu 21 dni od 
ogłoszenia wyników oceny Komisji Grantowej oraz kończą się podpisaniem Umowy 
Grantowej pomiędzy Grantobiorcą a Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

c. Opracowanie przez Grantobiorcę w porozumieniu z Fundacją Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych ostatecznej specyfiki innowacji, o której mowa w par. 3 ust. 24 i par. 4 ust. 1 
będzie odbywać się na podstawie ostatecznego wniosku grantowego (wstępnej 
specyfikacji innowacji) wybranego do dofinansowania przez Komisję Grantową i rozpocznie 
się od przekazania informacji i instrukcji, o których mowa w par. 3 ust. 24. 

d. Grantobiorcy w okresie, o którym mowa w par. 4 ust. 1 pkt b przypisany zostaje przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych opiekun innowacji oraz ewaluator, z którym 
Grantobiorca odbędzie konsultacje dotyczące wyznaczenia planu ewaluacji innowacyjnego 
rozwiązania wskazanego we wstępnej specyfikacji innowacji, ocenionej przez Komisję 
Grantową. 

e. Opracowana przez Grantobiorcę ostateczna specyfikacja innowacji będzie weryfikowana 
przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: 

i. pod kątem zgodności z opisem rozwiązania innowacyjnego zawartym we wniosku 
grantowym, który został wybrany do dofinansowania przez Komisję Grantową, co 
ma zapewnić, że przekazany grant będzie przeznaczony na realizację projektów 
innowacyjnych zgodnie z założeniami projektu grantowego TransferHUB 
generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z 
systemu edukacji do aktywności zawodowej, w ramach którego odbywa się 
Konkurs Grantowy. 
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ii. pod kątem uwzględnienia w specyfikacji innowacji uwag Komisji Grantowej, o 
których mowa w par. 3 ust. 18, 

iii. pod kątem racjonalności i oszczędności planowanych wydatków tzn. niezawyżenia 
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniania wymogu uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów: na postawie uzasadnień wydatków, o 
których mowa w par 4. ust. 1. pkt a oraz na podstawie Wykazu, o którym mowa w 
par. 4 ust. 1 pkt a ppkt i oraz przedstawionych przez Grantobiorcę rozeznań rynku, a 
także pod kątem zapewnienia, że wydatki za podobne usługi będą w podobnej 
wysokości we wszystkich realizowanych projektach innowacyjnych wyłonionych w 
Konkursie Grantowym, 

iv. pod kątem zgodności planowanych wydatków z przepisami prawa krajowego i UE, 
v. pod kątem zaplanowania poniesienia wszystkich wydatków przez Grantobiorcę w 

okresie kwalifikowalności, tzn. pod kątem zgodności harmonogramu rzeczowo-
finansowego z okresem realizacji projektu grantowego TransferHUB generowanie, 
wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji 
do aktywności zawodowej. 

vi. pod kątem możliwego dalszego wsparcia inkubacyjnego Grantobiorcy w ramach 
projektu grantowego TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja 
innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej  i 
zgodności wsparcia z założeniami projektu grantowego TransferHUB generowanie, 
wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji 
do aktywności zawodowej. 

f. Weryfikacja ostatecznej specyfikacji innowacji kończy się pozytywnie o ile Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nie wskaże zastrzeżeń i uwag do żadnego z elementów 
ostatecznej specyfikacji innowacji, w tym do kosztów, które Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych może uznać za niepotrzebne do osiągniecia rezultatów, i na tej podstawie 
sporządzana będzie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Umowa Grantowa, 
o której mowa w par. 7 ust. 1. 

g. W wypadku wystąpienia zastrzeżeń i uwag, o których mowa w pkt e., Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych podejmuje negocjacje z Grantobiorcą w celu wyjaśnienia 
zastrzeżeń i uwag oraz korekty ostatecznej specyfikacji innowacji przekazując Grantobiorcy 
e-mailem zastrzeżenia i uwagi (z informacją o tym, które z nich są konieczne do 
zaakceptowania w celu pozytywnego zakończenia negocjacji, a które wymagają 
doprecyzowania lub wyjaśnienia) i dając 5 dni roboczych na odniesienie się do nich i 
odesłanie swojego stanowiska e-mailem.  
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h. Negocjacje kończą się pozytywnie o ile Grantobiorca zaakceptuje sugerowane przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zmiany lub doprecyzuje i wyjaśni wątpliwości 
wskazane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz w ciągu kolejnych 5 dni 
roboczych od akceptacji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wyjaśnień 
przekaże korektę ostatecznej specyfikacji innowacji Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych.   

i. W razie nieuwzględnienia uwag i wątpliwości Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
przez Grantobiorcę, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przekazuje Grantobiorcy 
e-mailem pismo sygnowane przez osoby upoważnione do reprezentacji Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych (oryginał zostaje przesłany Grantobiorcy niezwłocznie listem 
poleconym) stwierdzające negatywne zakończenie negocjacji, które oznacza brak 
możliwości podpisania Umowy Grantowej. Grantobiorca ma 5 dni roboczych na 
przekazanie e-mailem swojego stanowisko w odniesieniu do otrzymanego pisma i 
przekazanie wyjaśnień. 

j. W sytuacji przyjęcia wyjaśnień przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ma 
zastosowanie pkt f. 

k. W sytuacji braku przekazania stanowiska przez Grantobiorcę lub nieprzyjęcia jego wyjaśnień 
przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kieruje on pismo do Grantobiorcy 
informujące o zakończeniu współpracy z powodu braku możliwości podpisania Umowy 
Grantowej. 

2. Zadania służące osiągnięciu celu projektu innowacyjnego, na które Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych będzie przekazywała granty zgodnie z zapisami Umowy o Grantowej, będą 
obejmować każdorazowo kolejne etapy wdrażania projektu innowacyjnego: prototypowanie: 
(opracowanie, o ile będzie taka potrzeba, rozwinięcie pomysłu innowacyjnego, przygotowanie do 
wdrażania innowacji w wybranym konkretnym środowisku, do którego skierowane jest 
wypracowane rozwiązanie) oraz testowanie w skali mikro trwające maximum 6 miesięcy, na 
minimum: małej grupie użytkowników, odbiorców lub w 1 organizacji. 

3. Do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach Grantu nie mają zastosowania Wytyczne Ministra 
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach ERDF, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

4. Grantobiorcy przy ponoszeniu wydatków w ramach Grantu nie mogą rozliczać z Grantów kosztów 
administracyjnych związanych z wdrażaniem projektów innowacyjnych. 

5. Sposób zabezpieczania Grantów został opisany w par. 6. 

§5. 
Informacja o trybie wypłacania Grantu 
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1. Granty będą przekazywane Grantobiorcom na podstawie podpisanych Umów Grantowych 
zawierających specyfikację innowacji w sposób wynikający z indywidualnych ustaleń, po 
przedstawieniu Grantobiorcy przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych możliwych opcji 
przekazania Grantu, tj.: 

a. w trybie refundacji całości Grantu po zrealizowaniu przez Grantobiorcę zadań służących 
osiągnięciu celu projektu innowacyjnego, o ile Grantobiorca wyrazi chęć przyjęcia takiego 
sposobu przekazania Grantu, 

b. w minimum dwóch transzach powiązanych z poszczególnymi etapami realizacji zadań 
służących osiągnięciu celu projektu innowacyjnego wyznaczonymi w specyfikacji innowacji 
określającej konkretne efekty cząstkowe – jako standardowy sposób przekazania Grantu. 

2. Grant będzie wypłacany Grantobiorcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
stanowiącym część specyfikacji innowacji. W przypadku, gdy Grant będzie przekazywany w 
transzach, kolejne transze będą wypłacane po zweryfikowaniu zrealizowanych dotychczas 
założonych w harmonogramie minimum 80% efektów działań (produktów)(weryfikacja na 
podstawie raportu Grantobiorcy z przeprowadzonych działań oraz potwierdzających je innych 
dokumentów potwierdzających ich zrealizowanie, jak np. listy obecności, zdjęcia, protokoły ze 
spotkań, wytworzone produkty). 

3. W uzasadnionych przypadkach, tj. np.: przypadkach losowych lub na skutek wystąpienia 
niezależnych od Grantobiorcy okoliczności wpływających na realizację projektu (które 
powodowałyby np. zmiany w harmonogramie prac nad projektem innowacyjnym) Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych dopuszcza zmiany w przekazywanych transzach grantu. Musi 
to jednak nastąpić na sformułowaną na piśmie prośbę Grantobiorcy (wysłaną e-mailem do 
Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i pozytywnie przez nią rozpatrzoną. W przypadku ww. 
zmian nie jest wymagany aneks do Umowy Grantowej. 

4. Jeśli Grantobiorca nie osiągnie minimum 80% efektów cząstkowych z poprzedniego etapu, 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zawiesza kolejną transzę Grantu (w przypadku, gdy 
Grant będzie przekazywany Grantobiorcy w transzach). Decyzję o tym podejmuje Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, na podstawie procedur opisanych w par. 8, o czym 
niezwłocznie informuje Grantobiorcę.  

5. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych może nie wypłacić Grantobiorcy transzy w terminie 
wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego pomimo spełnienia przez Grantobiorcę 
wszystkich warunków w sytuacji, gdy nie otrzyma w terminie płatności od Instytucji Zarządzającej – 
Ministerstwa Rozwoju z tytułu realizacji projektu grantowego TransferHUB generowanie, wsparcie 
grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności 
zawodowej. 
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6. Pierwsza transza Grantu będzie przekazywana w terminie do 5 dni roboczych od podpisania Umowy 
o Przekazanie Grantu na numer rachunku wskazany przez Grantobiorcę w Umowie Grantowej (nie 
musi to być rachunek wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu innowacyjnego). 

§6. 
Informacja o wymogach w zakresie zabezpieczenia Grantu oraz zasady dotyczące odzyskiwania 

Grantu w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami założonymi w Umowie Grantowej 

1. Grantobiorca zostanie zobowiązany odpowiednimi zapisami w Umowie Grantowej do zwrotu całości 
lub części Grantu, zgodnie z procedurami dot. rozliczania grantów określonymi w par. 6 w 
przypadku: 

a. wykorzystania całości lub części Grantu niezgodnie z celami projektu innowacyjnego, przez 
co rozumie się inne cele niż realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu 
innowacyjnego zgodnie z opracowaną dla każdego projektu innowacyjnego specyfikacją 
innowacji stanowiącą załącznik do Umowy Grantowej, 

b. sytuacji, w których nie zostaną zrealizowane założone efekty cząstkowe lub końcowe (wraz 
ze wskazanymi standardami jakościowymi ) wdrożenia projektu innowacyjnego wskazane 
w specyfikacji innowacji stanowiącej załącznik do Umowy o Grantowej. 

2. Zapisy Umowy o Grantowej, o których mowa w ust. 1, będą dotyczyły: 
a. zobowiązania do zwrotu całości lub części Grantu: jeżeli Grantobiorca nie dokona zwrotu 

żądanej kwoty środków finansowych, osoby reprezentujące Grantobiorcę odpowiadają 
solidarnie za zwrot kwoty środków finansowych, na co osoby reprezentujące Grantobiorcę 
wyrażają zgodę wraz podpisaniem przez nie Umowy Grantowej. 

b. sposobu przekazania Grantu na zasadach opisanych w par. 5 ust. 1. 
3. W przypadku konieczności zwrotu przez Grantobiorcę całości lub części Grantu, dokonuje on zwrotu 

w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą pisemną (skan pisma wysyłany 
mailem, a oryginał pocztą tradycyjną) na konto Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: PL 65 
1600 1462 1837 0192 1000 0006. 

§7. 
Umowa o Grantowa oraz założenia dotyczące zmian przeznaczenia Grantu i zmian w Umowie 

Grantowej 
1. Umowa o Grantowa zawierana będzie w formie pisemnej w dwóch jednakowo brzmiących 

egzemplarzach przez strony umowy: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz 
Grantobiorcę, tj. osobę lub osoby wyznaczone i upoważnione przez wnioskodawcę projektu 
innowacyjnego do podpisania Umowy Grantowej w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych od 
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zakończenia obrad Komisji Grantowej, o których mowa w par. 3 ust. 18. W tym czasie nastąpi 
również ustalenie pomiędzy Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych a Grantobiorcą, w jaki 
sposób będzie przekazywany grant zgodnie z par. 5 ust.1. Przed podpisaniem umowy Grantobiorca 
będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich dokumentów poświadczających swoją 
podmiotowość i upoważniających do podpisania Umowy Grantowej. 

2. Umowa Grantowa będzie określać w szczególności: 
a. zadania Grantobiorcy objęte Grantem, 
b. specyfikację innowacji obejmującą plan i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu 

innowacyjnego i stanowiącą załącznik do Umowy Grantowej, 
c. kwotę Grantu i ewentualnego dobrowolnego wkładu własnego Grantobiorcy, 
d. warunki przekazania i rozliczenia Grantu, 
e. zasady i instrumenty wsparcia Grantobiorcy w ramach inkubacji projektu innowacyjnego przez 

projekt grantowy TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji 
społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej w trakcie realizacji projektu 
innowacyjnego, 

f. zobowiązanie Grantobiorcy do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z 
celami projektu innowacyjnego, 

g. zasady sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji realizacji projektu innowacyjnego, 
h. zobowiązanie Grantobiorcy do poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez 

Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych lub uprawnione podmioty, 
i. zasady komunikacji Grantobiorcy z projektem grantowym TransferHUB generowanie, wsparcie 

grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności 
zawodowej, 

j. klauzulę zobowiązującą Grantobiorcę do przekazania Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w 
ramach realizowanego projektu innowacyjnego, 

k. zobowiązanie Grantobiorcy do stosownego informowania o realizowanym przez niego 
przedsięwzięciu i stosowania właściwych oznaczeń, zgodnie z zaleceniami Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych (w myśl obowiązków wynikających w tym zakresie z umowy o 
dofinansowanie projektu). 

3. Wprowadzenie zmian w zakresie zadań i efektów cząstkowych określonych w załączniku do Umowy 
Grantowej – specyfikacji innowacji są możliwe w uzasadnionych przypadkach i nie wymagają 
aneksu do Umowy Grantowej, a jedynie łącznie: mailowego oświadczenia ze strony Grantobiorcy i 
jego akceptacji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Zmiany te nie mogą dotyczyć 
efektów końcowych projektu innowacyjnego zakładanych w specyfikacji innowacji. Oświadczenie 
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dotyczące zmian w efektach cząstkowych musi również wskazywać odpowiednie zmiany 
wskaźników (dokumentów) realizacji tychże efektów cząstkowych (produktów). 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, przygotowywane są przez Grantobiorcę we współpracy z 
Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3, powinny być zgłaszane min. 10 dni roboczych przed 
wprowadzeniem ich w życie (okres ten zawiera czas na ich akceptację przez Fundację Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych). 

6. Uzasadnione zmiany w zakresie zadań i efektów cząstkowych określonych w załączniku do Umowy 
Grantowej – specyfikacji innowacji mogą prowadzić do przesunięć między poszczególnymi 
kategoriami wydatków w ramach otrzymanego przez Grantobiorcę Grantu, jednak nie mogą 
zwiększać jego wysokości, określonej w Umowie Grantowej – nie jest możliwe zwiększenie Grantu w 
trakcie realizacji umowy. 

7. Uzasadnione zmiany w zakresie zadań i efektów cząstkowych określonych w załączniku do Umowy 
Grantowej – specyfikacji innowacji mogą prowadzić do zmniejszenia wysokości Grantu, które 
odbywa się poprzez podpisanie aneksu do Umowy Grantowej przez strony umowy (na wniosek 
Grantobiorcy przekazany Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych e-mailem) w ciągu 15 dni 
roboczych od otrzymania i pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Fundację Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych. 

8. Zasady i instrumenty wsparcia Grantobiorcy w ramach projektu grantowego TransferHUB 
generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do 
aktywności zawodowej w trakcie realizacji projektu innowacyjnego określone w Umowie o Grantowej 
mogą ulec zmianie na wniosek przekazany Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przez 
Grantobiorcę lub w wyniku informacji powziętych przez Fundacje Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych w trakcie czynności monitoringowych. Zmiany te wymagają aneksu do Umowy 
Grantowej przez strony umowy na wniosek Grantobiorcy lub Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych przekazany e-mailem w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania i pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych lub Grantobiorcę. 

9. Projekt innowacyjny dofinansowany w ramach projektu grantowego TransferHUB generowanie, 
wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności 
zawodowej może być dodatkowo finansowany ze środków własnych Grantobiorcy.  

10. Grantobiorca nie może jednocześnie w tym samym czasie korzystać ze wsparcia grantowego 
więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. 

§8. 
Zasady dotyczące rozliczania grantów 
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1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych będzie rozliczała przekazany Grant / transzę 
przekazanego Grantu poprzez weryfikację i potwierdzenie realizacji zadań przewidzianych w 
załączniku do Umowy Grantowej – specyfikacji innowacji na podstawie uzyskanych w ramach tych 
zadań efektów cząstkowych i końcowych, których uzyskanie będzie mierzone wskaźnikami 
(dokumentacją) zawartymi i przypisanymi do efektów cząstkowych i końcowych (produktów) w 
załączniku do Umowy Grantowej – specyfikacji innowacji. 

2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nie może żądać od Grantobiorcy okazywania 
żadnych dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki. Jedynym sposobem 
weryfikacji jest monitorowanie, czy działania zaplanowane w ramach specyfikacji innowacji 
rzeczywiście miały miejsce (w oparciu o zasady rozliczania grantów opisane w ust. 5 oraz w 
oparciu o prowadzony monitoring)i  czy zostały osiągnięte wszystkie efekty cząstkowe i końcowe, 
łącznie z angażowaniem grup docelowych.  

3. Grantobiorca przy ponoszeniu wydatków w ramach Grantu/transz przekazanego Grantu nie będzie 
stosował wytycznych, o których mowa w par. 4 pkt 3. Grantobiorca poprzez odpowiednie zapisy 
Umowy Grantowej zostanie zobowiązany do wydatkowania Grantu: zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w sposób oszczędny (to znaczy w oparciu o specyfikację innowacji, o której 
mowa w par. 4 pkt.1 oraz par. 7 ust. 2), w okresie realizacji projektu innowacyjnego i zgodnie z jego 
celami. 

4. Granty będą rozliczane na podstawie zrealizowanych etapów określonych w specyfikacji innowacji 
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Rozliczenie grantu zakłada łącznie: 
a. złożenie przez Grantobiorcę podpisanego protokołu odbioru wypracowanej innowacji 

społecznej lub efektu cząstkowego innowacji społecznej według wzoru przygotowanego przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w terminie nie później niż 14 dni roboczych od 
zakończenia etapu lub całości projektu innowacyjnego zgodnie ze specyfikacją innowacji i 
zawartym w niej harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadań służących 
osiągnięciu celu projektu innowacyjnego, zawierającego oświadczenie o wydatkowaniu 
środków zgodnie ze przeznaczeniem grantu oraz część merytoryczną z opisem osiągniętych 
efektów  wynikających ze zrealizowanych w projekcie innowacyjnym zadań oraz załącznikami 
potwierdzającymi osiągnięcie efektów: np. produkty, listy obecności, zdjęcia, protokoły ze 
spotkań, deklaracje dotyczące pracy wykonywanej przez oddelegowane do tego osoby na 
rzecz projektu a także informacją o sposobie informowania przez Grantobiorcę o 
realizowanym przez niego projekcie innowacyjnym zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z 
Umowy Grantowej (par. 7 ust. 1 pkt k), 
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b. weryfikację przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ciągu 14 dni roboczych 
efektów deklarowanych przez Grantobiorcę na postawie protokołu i prowadzonego 
monitoringu, w czasie której Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pozostaje w 
kontakcie z Grantobiorcą w celu wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania uzupełnień do protokołu, 

c. na podstawie weryfikacji opisanej w pkt b przyjęcie rozumiane jako podpisanie przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Grantobiorcę protokołu odbioru wypracowanej innowacji 
społecznej lub efektu cząstkowego innowacji społecznej.  

6. W przypadku niezrealizowania danego etapu projektu innowacyjnego rozliczanego protokołem, czyli 
po weryfikacji opisanej w ust. 5 pkt b i nie przyjęciu przez Fundację Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych protokołu odbioru wypracowanej innowacji społecznej lub efektu cząstkowego 
innowacji społecznej, co oznacza niezrealizowanie danego etapu projektu innowacyjnego, 
Grantobiorca informowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych o konieczności 
zwrotu niewydatkowanej części grantu. 

7. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanej części grantu w przypadku 
niezrealizowania danego zadania na danym etapie przewidzianym w specyfikacji innowacji (po 
uprzednim uzgodnieniu tego z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i wprowadzeniu 
odpowiednich zmian w specyfikacji innowacji). 

 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru - Kryteria naboru 
 Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru - Formularz zgłoszenia innowacyjnego pomysłu do 

Inkubatora TransferHUB 
 
 


