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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	  z	  dn.	  11.12.2017	  

 
III nabór, 20.09-25.10.2017 

 
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 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, a której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

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. Przewidywana, średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 30 000 zł 
(trzydzieści 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 



 
 

4 
 

obszarem, ale 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 minimum 3 cykli naboru. Niniejszy regulamin 
określa zasady trzeciego cyklu naboru i może ulec zmianom przed kolejnymi 
naborami. 
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2. W ramach każdego z naborów wyznaczone będą tzw. priorytetowe obszary 
tematyczne (tematy priorytetowe). Pomysły wpisujące się w priorytetowe 
obszary tematyczne dla danego naboru są dodatkowo punktowane w procesie 
oceny pomysłów zgłoszonych w ramach tego naboru. 

3. W ramach trzeciego 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 trzeciego naboru do inkubatora: 
a) etap rekrutacji do inkubatora: 
– nabór zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego - od 20 
września do 25 października 2017 roku, 
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- wstępna ocena merytoryczna zgłoszeń i rozmowy rekrutacyjne z wybranymi 
autorami pomysłów – do 20 listopada 2017 roku, 
- wyłonienie ostatecznej listy pomysłodawców, którzy uzyskają wsparcie w 
ramach inkubatora w ramach danego naboru – do 27 listopada 2017 roku; 
b) etap oceny projektów innowacji po wstępnym okresie inkubacji – do 28 
lutego 2018 roku, 
c) etap oceny projektów innowacji przed fazą testowania i przyznania grantów 
na testowanie – do 30 czerwca 2018 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, 
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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 
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 
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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 
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) 
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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 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. 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. 

26. 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. 

27. 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.  

28. 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; 
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c) Organizatorzy konkursu przedstawiają warunkowe wytyczne 
pomysłodawcom, którzy niezwłocznie zobowiązani są do akceptacji 
wytycznych lub przedstawienia stanowiska uzasadniającego całościowe 
lub częściowe odrzucenie wytycznych komisji; 

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

29. 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. 

30. 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.  

31. 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. 

32. 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, 
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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, 

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. 
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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, 
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 
w obszarze działań 

0-3 1 3 
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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 
32 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, 
- czy zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z zasadą dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
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• 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 

potencjał 
skalowalności/replikowalności 
rozwiązania 

0-5 2 10 

jakość logiki interwencji 
proponowanego rozwiązania 

0-5 3 15 
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potencjalna trwałość 
proponowanego rozwiązania 

0-5 2 10 

  Łącznie: 79 
 

Do dalszego etapu wsparcia w inkubatorze wybranych zostanie maksymalnie 
20 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: 
- 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), 
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- 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. 

Załącznik	  nr	  2:	  Wzór	  umowy	  o	  powierzenie	  grantu	  	  

 
Projekt grantowy „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług 

opiekuńczych dla osób zależnych” realizowany jest przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji 
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Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz ECORYS 
Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr  

POWR.04.01.00-00-I071/15  
zawartej z Ministrem Rozwoju  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

UMOWA NR […]/2017 O POWIERZENIE GRANTU 

 
w ramach 

osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
działanie 4.1 Innowacje społeczne 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

zawarta w Warszawie w dniu _____________________________ pomiędzy: 
 
Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, z siedzibą przy Placu 
Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, NIP: 7010170150, REGON: 141754758, 
reprezentowaną przez:   
…, 
zwaną dalej Grantodawcą, 
a  
[…] (nazwa i adres siedziby Innowatora) zarejestrowaną/ym w Sądzie Rejonowym dla 
[…], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [...], NIP, 
REGON, reprezentowanym przez: [dane osobowe, zajmowane stanowisko], zwanym 
dalej Grantobiorcą, 
LUB 
…., zamieszkałą/ym w … (KOD POCZTOWY), przy ul. …, legitymująca/y się dowodem 
osobistym …, nr PESEL: …, zwaną/ym dalej Grantobiorcą, 
zwanymi dalej „Stronami”. 
 
zwanymi dalej „Stronami”. 

 
 

§ 1 
Definicje  

1. Użyte w umowie określenia oznaczają: 
1) Grantodawca - Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, 

która na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju realizuje projekt 
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grantowy „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w 
obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

2) Innowacja społeczna – prototyp innowacji społecznej wypracowany w ramach 
pracy w inkubatorze pomysłów prowadzonym w ramach projektu „Innowacje 
na ludzką miarę” i  testowany przez Grantobiorcę na podstawie niniejszej 
umowy; 

3) Grantobiorca – innowator społeczny, z którym Grantodawca zawarł umowę o 
powierzenie grantu; 

4) Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju; 
5) Koszty kwalifikowalne - faktycznie poniesione wydatki Grantobiorcy w 

związku z realizacją i testowaniem jego innowacji społecznej; 
6) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - program przyjęty 

decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre 
elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020” do 
wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

7) Projekt - projekt grantowy „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju 
mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją 
Zarządzającą a Grantodawcą; 

8) Indywidualna Specyfikacja Innowacji - dokument opracowany przez 
Grantobiorcę wspólnie z Grantodawcą w ramach wsparcia w inkubatorze na 
etapie przed udzieleniem grantu, zawierający kosztorys realizacji i testowania 
innowacji przez Grantobiorcę i określający efekty testowania innowacji 
poprzez które będzie rozliczany grant; 

9) Grant - pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego 
na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z 
publicznych środków pomocowych pochodzących ze środków europejskich 
oraz ze środków dotacji celowej na przetestowanie innowacji społecznej przez 
Grantobiorcę. 

10) Opiekun innowacji – osoba wskazana przez Grantodawcę do kontaktów z 
Grantobiorcą w okresie testowania innowacji społecznej, w tym w 
szczególności upoważniona do realizacji działań związanych z 
monitorowaniem przebiegu procesu testowania innowacji. 

11) Efekt testowania innowacji – rezultat procesu testowania (cząstkowy lub 
końcowy), poprzez który będzie rozliczany grant, uzgodniony przez 
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Grantodawcę i Grantobiorcę, i zapisany w indywidualnej Specyfikacji 
Innowacji. 
 

§ 2 
Ramy prawne 

1. Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z testowaniem przez 
Grantobiorcę jego innowacji społecznej [tytuł  innowacji] przedstawionej w 
formularzu Indywidualnej Specyfikacji Innowacji Specyfikacji tejże innowacji, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

§ 3 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie Grantobiorcy przez 
Grantodawcę środków finansowych zwanych dalej grantem.  

2. Przyznanie środków finansowych, o których mowa w ustępie 1, polega na 
powierzeniu Grantobiorcy grantu na przetestowanie innowacji społecznej 
[tytuł  innowacji] zgodnie z Indywidualną Specyfikacją Innowacji, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Grantobiorca otrzymuje środki finansowe na zasadach i warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

4. Grantobiorca przyjmuje środki finansowe i zobowiązuje się do ich 
wykorzystania zgodnie ze Indywidualna Specyfikacją Innowacji stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz na warunkach określonych w 
niniejszej umowie. 

5. Grantobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec 
osób trzecich w związku z realizacją i testowaniem innowacji społecznej. 
 

§ 4 
Przyznanie środków finansowych na testowanie innowacji społecznej 

1. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych na realizację i przetestowanie 
innowacji społecznej wynosi […] zł, (słownie: […]) i obejmuje powierzony przez 
Grantodawcę grant w tej samej wysokości. 

2. Grantodawca wypłaci Grantobiorcy środki finansowe, o których mowa w 
ustępie nr 1, w trzech transzach i w następującym terminie:  
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a) 1 transza wynosi […] zł, (słownie: […]) i Grantodawca wypłaci 
Grantobiorcy tę transzę w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
o powierzenie grantu1; 

b) 2 transza stanowi wynosi […] zł, (słownie: […]) i zostanie wypłacona 
Grantobiorcy po złożeniu przez Grantobiorcę raportu cząstkowego z 
postępu w realizacji i testowaniu innowacji społecznej. Kwota stanowiąca 
równowartość 2 transzy zostanie przekazana Grantobiorcy w ciągu 7 dni 
roboczych licząc od dnia zaakceptowania przez Grantodawcę raportu 
cząstkowego, złożenia przez Grantobiorcę oświadczenia o wydatkowaniu 
środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz podpisania przez 
Grantodawcę i Grantobiorcę protokołu odbioru efektów cząstkowych 
testowania innowacji społecznej. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, są 
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez 
Grantobiorcę w związku z realizacją i testowaniem innowacji społecznej, o 
której mowa w §2 ustęp 3, za wyjątkiem kosztów administracyjnych 
związanych z testowaniem innowacji. 

4. Grantobiorca zobowiązuje się przeznaczyć powierzony grant wyłącznie na 
realizację i przetestowanie innowacji społecznej, o której mowa w §2 ustęp 3.  

5. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji i testowania innowacji społecznej 
od dnia […] do dnia […]. 

6. Wydatki poniesione przez Grantobiorcę na przetestowanie innowacji 
społecznej zostają zaliczone do kosztów kwalifikowalnych od dnia rozpoczęcia 
okresu testowania innowacji społecznej, określonym w ustępie 5. 

7. Końcową datą kwalifikowalności jest data zakończenia testowania innowacji 
społecznej, określona w ustępie 5. 

8. Grantodawca przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy 
Grantobiorcy prowadzony w PLN:  
Numer rachunku bankowego: […]  
Nazwa banku: […]   
Nazwa posiadacza rachunku: […]   
 

§ 5 
Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty środków finansowych 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych z 
najwyższym stopniem staranności, w sposób oszczędny i efektywny 
ekonomicznie, zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników testowania 

                                                
1	  Dzień	  zawarcia	  umowy	  o	  powierzenie	  grantu	  należy	  rozumieć	  jako	  dzień	  podpisania	  niniejszej	  umowy	  przez	  
obydwie	  strony	  tj.	  Grantobiorcę	  i	  Grantodawcę.	  	  
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innowacji społecznej oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego 
oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Warunkiem wypłaty drugiej transzy powierzanego grantu, o którym mowa w § 
4 ustęp 1  jest:  

a) zrealizowanie efektów cząstkowych testowania innowacji przedstawionych 
w Indywidualnej Specyfikacji Innowacji i w terminie w niej podanym; 

b) zaakceptowaniu przez Grantodawcę raportu cząstkowego, złożenie przez 
Grantobiorcę oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z 
przeznaczeniem grantu oraz podpisania przez Grantodawcę i Grantobiorcę 
protokołu odbioru efektów cząstkowych testowania innowacji społecznej. 

3. Brak realizacji i osiągnięcia efektów cząstkowych testowania innowacji w 
terminie określonym w Indywidualnej Specyfikacji Innowacji powoduje 
zawieszenie wypłaty 2 transzy grantu, o czym Grantobiorca zostaje 
niezwłocznie przez Grantodawcę poinformowany. Wypłata zawieszonej 
transzy nastąpi po osiągnięciu przez Grantobiorcę w terminie wskazanym 
przez Grantodawcę, założonego poziomu efektów cząstkowych testowania 
innowacji.  

4. Warunkiem uznania wydatków na przetestowanie innowacji społecznej, o 
których mowa w § 3 ustęp 2, za wydatki kwalifikowalne jest: 
a) poniesienie kosztów zgodnie z kosztami określonymi w Indywidualnej 

Specyfikacji Innowacji; 
b) poniesienie wydatków związanych testowaniem innowacji społecznej w 

okresie kwalifkowalności wydatków; 
c) poniesienie kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

krajowego i unijnego; 
d) poniesienie kosztów zgodnie z oświadczeniem o wydatkowaniu środków i 

zgodnie z przeznaczeniem grantu. 
 

§ 6 
Monitorowanie realizacji grantu i zmiany w przebiegu testowania innowacji 

 
1. Grantobiorca zobowiązany jest poddać się monitoringowi w zakresie 
prawidłowości realizacji i testowania innowacji społecznej oraz wydatkowania 
przyznanych środków finansowych. Monitoring będzie przeprowadzony przez 
Opiekuna innowacji lub innego przedstawiciela Grantodawcy.  
2. Grantodawca monitoruje prawidłowość wykonania przez Grantobiorcę 
umowy o powierzenie grantu, tj.  czy testowanie innowacji społecznej realizowane 
jest zgodnie z Indywidualną Specyfiką Innowacji, w tym w szczególności, czy 
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działania zaplanowane w Indywidualnej Specyfikacji Innowacji są przez 
Grantobiorcę realizowane, a zaplanowane efekty testowania osiągnięte.  
3. Grantobiorca ma obowiązek przedstawiania Grantodawcy wszelkich 
dowodów potwierdzających realizację działań oraz osiągnięcia efektów 
wymienionych w  Indywidualnej Specyfikacji Innowacji.  
4. Jeżeli na podstawie działań monitoringowych zostanie stwierdzone, że 
Grantobiorca wykorzystał całość lub część przyznanych środków finansowych 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał 
całość lub część przyznanych środków finansowych w sposób nienależny, 
zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części 
wraz z odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy wskazany przez 
Grantodawcę w terminie 30 dni od dnia wysłania przez Grantodawcę wezwania w 
formie listu elektronicznego na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej 
umowie oraz listem poleconym na adres korespondencyjny Grantobiorcy.  
5. Wysokość środków, o których mowa powyżej, zostanie określona przez 
Grantodawcę w porozumieniu z Grantobiorcą i wskazana w piśmie informującym 
Grantobiorcę o konieczności zwrotu środków.  
6. Grantodawca dopuszcza także możliwość zawieszenia wypłaty drugiej transzy 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do realizowanej i 
testowanej innowacji do czasu ich usunięcia przez Grantobiorcę; zawieszenie 
wypłaty tej transzy może także nastąpić w przypadku opóźnień w realizacji i 
testowaniu innowacji społecznej, w tym opóźnień w osiąganiu zaplanowanych 
efektów cząstkowych testowania innowacji. 
7. Zmiany w zakresie działań określonych w ramach Indywidualnych 
Specyfikacji Innowacji są możliwe w uzasadnionych przypadkach i nie wymagają 
aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia ze strony Grantobiorcy drogą 
elektroniczną i akceptacji propozycji zmian Opiekuna innowacji drogą 
elektroniczną. Zmiany powinny być zgłaszane minimum 5 dni roboczych przed 
wprowadzeniem ich w życie. 
8. Uzasadnione zmiany w zakresie działań określonych w ramach 
Indywidualnych Specyfikacji Innowacji mogą prowadzić do przesunięć między 
poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach otrzymanego przez innowatora 
grantu, jednak nie mogą zwiększać jego wysokości, określonej w umowie o 
przekazaniu grantu. 

 
§ 7 

Obowiązki Grantobiorcy 
1. Grantobiorca zobowiązany jest do: 
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1) niezwłocznego pisemnego informowania Grantodawcy o zaistniałych 
nieprawidłowościach lub/i problemach podczas testowania swojej 
innowacji; 

2) złożenia Grantodawcy raportu cząstkowego z postępu w testowaniu 
innowacji wraz z załącznikami tj.:  
a)  oświadczeniem  o wydatkowaniu otrzymanego grantu zgodnie z 
przeznaczeniem grantu; 
b) oświadczeniem, iż Grantobiorca nie korzysta i nie będzie korzystał z 
innych środków publicznych, w szczególności w ramach pomocy państwa i 
programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej na dofinansowanie/sfinansowanie kosztów objętych niniejszą 
umową oraz, że nie otrzymał na te koszty dofinansowania/nie były te 
koszty sfinansowane w przeszłości;  
c) dowodami potwierdzającymi osiągnięcie efektów cząstkowych zgodnie z 
Indywidualną Specyfikacją Innowacji; 

3) złożenia raportu końcowego z testowania innowacji społecznej wraz z 
załącznikami tj.:  
a)  oświadczeniem  o  wydatkowaniu otrzymanego grantu zgodnie z 
przeznaczeniem grantu; 
b) oświadczeniem, iż Grantobiorca nie korzysta i nie będzie korzystał z 
innych środków publicznych, w szczególności w ramach pomocy państwa i 
programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej na dofinansowanie/sfinansowanie kosztów objętych niniejszą 
umową oraz, że nie otrzymał na te koszty dofinansowania/nie były te 
koszty sfinansowane w przeszłości; 
c) dowodami potwierdzającymi osiągnięcie pozostałych efektów 
cząstkowych zgodnie z Indywidulaną Specyfikacją Innowacji; 
d) dowodem/dowodami potwierdzającym wypracowanie i uzyskanie 
końcowych efektów testowania innowacji podanych w Indywidualnej 
Specyfikacji Innowacji w terminie nie późniejszym niż do 30 dni 
kalendarzowych licząc od dnia zakończenia testowania innowacji tj. [tutaj 
podać datę z ustępu 5 paragrafu 4]. 

4) prowadzenia dzienniczka dokumentującego przebieg testowania innowacji 
w okresie realizacji i testowania innowacji poprzez wypełnianie 
formularza elektronicznego dokumentującego przebieg testowania 
innowacji, przedłożonego przez Grantodawcę, nie rzadziej niż raz na 2 
tygodnie przez cały okres testowania innowacji, 
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5) współpracy z ewaluatorem, wyznaczonym przez Grantodawcę, i 
umożliwienia realizacji ewaluacji testowanej innowacji, zgodnie z planem 
ewaluacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Raport cząstkowy oraz raport końcowy wraz z wymaganymi załącznikami 
należy złożyć drogą elektroniczną na adres Opiekuna innowacji wskazany w 
umowie. 

3. Grantodawca dokonuje weryfikacji raportu cząstkowego i raportu końcowego 
wraz z załącznikami w następujących terminach: 10 dni roboczych od dnia 
przedłożenia raportu cząstkowego, 20 dni roboczych od dnia przedłożenia 
raportu końcowego. Okres ten zostaje wydłużony o kolejne 10 dni roboczych w 
przypadku gdy pierwsza wersja raportu wymagała będzie poprawy lub/i 
uzupełnienia. Ten sam okres, tj. 10 dni, dotyczy kolejnych wersji raportów. Do 
ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Grantodawcę na 
poprawione wersje raportów wraz z załącznikami.  

4. Ostateczną, poprawną wersję raportu cząstkowego oraz raportu końcowego 
wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć także w wersji papierowej.  

5. Rozliczenie  powierzonego grantu następuje na podstawie złożonych raportów i 
oświadczeń, weryfikacji zrealizowania zadań określonych w Indywidualnej 
Specyfikacji Innowacji oraz uzyskania i osiągnięcia efektów cząstkowych i 
końcowego określonych w Indywidualnej Specyfikacji Innowacji. 

6. Podstawą uznania, iż powierzony Grantobiorcy grant został rozliczony jest: 
a) zaakceptowanie przez Grantodawcę raportu cząstkowego;  
b) podpisanie przez Grantobiorcę i Grantodawcę protokołu odbioru 
osiągniętych efektów cząstkowych i rezultatów cząstkowych i zaakceptowanie 
przez Grantodawcę protokołu odbioru osiągniętych efektów cząstkowych i 
rezultatów; 
c) zaakceptowanie przez Grantodawcę raportu końcowego; 
d) podpisanie przez Grantobiorcę i Grantodawcę protokołu odbioru 
osiągniętych wszystkich efektów i zaakceptowanie przez Inkubator protokołu 
odbioru osiągniętych wszystkich efektów i finalnego produktu/rozwiązania 
wypracowanego w ramach innowacji społecznej.  

7. Przekazanie przez Grantodawcę protokołu cząstkowego nastąpi nie później niż 
5 dni roboczych od dnia otrzymania od Grantobiorcę ostatecznego tj. 
poprawnego raportu cząstkowego wraz z załącznikami w wersji papierowej. 

8. Przekazanie przez Grantodawcę protokołu końcowego nastąpi nie później niż 
10 dni roboczych od dnia otrzymania od Grantobiorcę ostatecznego tj. 
poprawnego raportu końcowego wraz z załącznikami w wersji papierowej. 

9. Grantobiorca i Grantodawca mają, rozłącznie, 7 dni roboczych na podpisanie 
protokołu cząstkowego oraz protokołu końcowego.  
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10. Grantobiorca ma obowiązek poddania się kontroli w zakresie poprawności 
realizacji grantu przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione 
podmioty wskazane przez Instytucję Zarządzającą. 

 
§ 8 

Prawa autorskie 
1. W razie, gdyby w wyniku testowania innowacji społecznej na podstawie 
niniejszej umowy powstał utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006.90.631 ze zm.), z chwilą 
ustalenia utworu, Grantobiorca przenosi na Grantodawcę a Grantodawca nabywa 
autorskie prawa majątkowe do utworu, wraz z wyłącznym prawem wykonywania 
autorskiego prawa zależnego oraz z wyłącznym prawem zezwalania na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego do utworu, bez ograniczenia czasowego i 
terytorialnego, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (wytwarzanie egzemplarzy utworu) – 
wszelkimi technikami, w tym cyfrową, drukarską, reprograficzą; digitalizacja; 
wprowadzanie do pamięci komputera; sporządzenie wydruku komputerowego; 
zwielokrotnienie poprzez druk, kopiowanie lub nagranie na nośniku magnetycznym 
albo optycznym w postaci elektronicznej;  
2) wprowadzenie do obrotu; 
3) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnianie, najem zwielokrotnionych 
egzemplarzy; 
4) publiczne wystawienie, wyświetlenie i publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej Internet 
w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika 
łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w 
tłumaczeniu na języki obce. 
2. Warunki przeniesienia praw, o których mowa w ustępie 1, zostaną określone w 
odrębnej umowie pomiędzy Grantodawca i Grantobiorcą, która zostanie podpisana w 
terminie do 10 roboczych od dnia zakończenia testowania innowacji społecznej. 
3. Grantodawcy przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie i bez 
odrębnej zgody Grantobiorcy opracowań, przemontowań i zmian układu, tłumaczeń, 
nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworów. Na opracowaniach powstałych na 
podstawie utworów pierwotnych Inkubator zamieści tytuł oraz Grantobiorcę jako 
autora utworu pierwotnego. 
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępie 1, 
obejmuje zezwolenie na wykonywanie praw zależnych autorskich, dokonywanie 
zmian i przeniesienie praw autorskich majątkowych lub innych zezwoleń na osoby 
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trzecie. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków 
oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 
5. W przypadku skierowania wobec Grantodawcy roszczeń przez osoby trzecie z 
tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do powstałych 
w wyniku realizacji Umowy utworów, Grantodawca skieruje te roszczenia przeciwko 
Grantobiorcy, który zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw 
majątkowych.  
6. Grantobiorca gwarantuje, że jego prawa autorskie do utworów powstałych w 
ramach testowania innowacji społecznej nie będą naruszały praw osób trzecich. 
7. W przypadku zgłoszenia wobec Grantodawcy przez osobę trzecią jakichkolwiek 
roszczeń wynikających z korzystania z utworu przez Grantodawcę w sposób 
przewidziany w niniejszej umowie, Inkubator poinformuje o tym Grantobiorcę. 
Grantobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone 
wobec Grantodawcy z tytułu naruszenia praw przewidzianych w ustawie z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z korzystaniem z 
utworu przez Inkubator w sposób przewidziany w niniejszej umowie oraz umowie na 
podstawie, w której dojdzie do przeniesienia tych praw oraz wszelkie koszty 
poniesione przez Grantodawcę związane z tymi roszczeniami, z uwzględnieniem 
kosztów procesu (w tym kosztów pomocy prawnej) i odszkodowań. 
8. Grantobiorca otrzyma nieodpłatnie prawo do korzystania z autorskich praw 
majątkowych do utworów wytworzonych w ramach testowania innowacji społecznej  
po ich przeniesieniu przez Grantobiorcę zgodnie z ust.1 powyżej w drodze licencji 
udzielonej mu przez Grantodawcę lub Instytucję Zarządzającą. 
9. Termin, zakres i sposób wykonania zobowiązania określonego w ust. 4 będą 
uzależnione od wytycznych Instytucji Zarządzającej w tym zakresie. 
 

§ 9 
Promocja 

1. Grantobiorca zobowiązuje się wobec Grantodawcy, że we wszelkich 
materiałach związanych z testowaniem swojej innowacji społecznej, w tym w 
materiałach informacyjnych, publikacjach, prezentacjach, na stronach 
internetowych, na dowodach dokumentującej przebieg innowacji społecznej, podczas 
publicznych wydarzeń i wystąpień itp. będzie informował o testowaniu swojej 
innowacji społecznej w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę” za 
pomocą: 

1) umieszczenia na materiałach informacyjnych i dokumentacji przebiegu 
testowania innowacji społecznej łącznie:  
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- logotypu projektu „Innowacje na ludzką miarę” wraz z logotypami Unii 
Europejskiej i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
- informacji: innowacja społeczna [tytuł] testowana jest w ramach projektu 
grantowego „Innowacje na ludzką miarę”. 
2. Logotypy, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Grantobiorcy przez 

Grantodawcę w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy. 
3. Grantobiorca zobowiązuje się do przekazania Grantodawcy dokumentacji 

fotograficznej wraz z opisem przedstawiającej kluczowe wydarzenia w trakcie 
testowania innowacji społecznej minimum dwukrotnie: wraz z raportem 
cząstkowym oraz wraz z raportem końcowym. Wraz z przekazaniem 
dokumentacji fotograficznej Grantobiorca dostarczy Grantodawcy zgody 
autorów zdjęć na bezpłatną ich publikację na portalu 
www.innowacjespoleczne.pl oraz, w przypadku takiego wymogu, Instytucji 
Zarządzającej. 

4. Grantobiorca przekaże też Grantodawcy oświadczenia osób uwidocznionych na 
przekazywanych Grantodawcy zdjęciach, w których osoby te wyrażą zgodę na 
rozpowszechnianie ich wizerunku przez Inkubator bez wynagrodzenia i 
ograniczenia czasowego, w celach promocyjno-informacyjnych projektu 
grantowego „Innowacje na ludzką miarę”. 

5. Grantodawca zobowiązuje się każdorazowo do podawania informacji o 
Grantobiorcy jako autorze testowanej innowacji społecznej. 

 
§ 10  

Prawo właściwe i właściwość sądów 
1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.  
2. Wszelkie spory między Grantodawcą a Grantobiorcą związane z realizacją 

niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Grantodawcy jednakże, w pierwszej kolejności, strony będą dążyły do 
polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

§ 11 
Korespondencja oraz osoby do kontaktu 

1.   Korespondencja będzie wysyłana na następujące adresy: 
1) Grantodawca: 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Plac Zamkowy 10, 00-
277, Warszawa 
2) Grantobiorca: 



 
 

31 
 

[Dane Innowatora, adres korespondencyjny]. 
2. Do uzgodnienia bieżących spraw wynikających z realizacji niniejszej umowy 

strony upoważniają następujące osoby: 
1) [imię i nazwisko opiekunka]     

tel.: […]; e-mail: […]  
2) Grantobiorca:   

[Imię i nazwisko osoby do kontaktów] 
tel.: […] e-mail: […]  
 

§ 12 
Oświadczenia Grantobiorcy 

1. Ja niżej podpisany/My niżej podpisani oświadczam/y że: 
1) w stosunku do [Grantobiorcy] nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani 
też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować 
wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego.  
2) [Grantobiorcy] nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się i otrzymania 
środków z Unii Europejskiej.  
3) [Grantobiorca] ubiegając się o przyznanie środków finansowych w zakresie 
określonym w formularzu zgłoszeniowym pomysłu na innowację oraz Indywidualnej 
Specyfikacji Innowacji złożył rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
oświadczenia.  
4) Działania podejmowane w trakcie testowania innowacji społecznej [tytuł 
innowacji] nie będą generowały zysku. 
5) [Grantobiorca] posiada prawa autorskie do pomysłu na innowację społeczną 
przedstawioną w Indywidualnej Specyfikacji Innowacji. 
6) Autorskie prawa majątkowe do utworów, które zostały zakupione lub powstały w 
ramach testowania innowacji, zostaną przeniesione na Grantodawcę. 
7) [Grantobiorca] nie zbędzie praw, o których mowa powyżej na rzecz osób trzecich 
w okresie 5 lat od dnia podpisania przez Inkubator protokołu odbioru zrealizowania i 
przetestowania innowacji społecznej na podstawie niniejszej umowy.  
8) [Grantobiorca] nie testuje takiej samej innowacji społecznej u innego Inkubatora 
realizującego projekt grantowy w ramach konkursu IV Osi Priorytetowej „Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działania 4.1 „Innowacje społeczne” 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwanym 
dalej w treści umowy Projektem. 
9) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych oraz zamieszkuję terytorium Rzeczypospolitej.  
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[Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Grantobiorcy] 
 
[Podpis/y] [miejsce, data] 
 

 
§ 13 

Rozwiązanie umowy 
1. Grantodawca może wypowiedzieć umowę o powierzenie grantu ze skutkiem 

natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w następujących 
przypadkach: 

1) Grantobiorca wykorzysta przekazane środki na cele inne niż określone w 
specyfikacji innowacji lub/i niezgodnie z niniejszą umową; 

2) Grantobiorca nie rozpoczął testowania swojej innowacji w ciągu 1 miesiąca 
kalendarzowego od ustalonej w specyfikacji innowacji daty jako daty 
rozpoczęcia innowacji; 

3) Grantobiorca zaprzestanie testowania swojej innowacji; 
4) Grantobiorca przedstawi fałszywe i/lub niepełne oświadczenia w celu 

uzyskania grantu ; 
5) Grantobiorca dopuści się nieprawidłowości finansowych; 
6) Grantobiorca naruszy warunki umowy. 

2. Grantodawca może wypowiedzieć umowę o powierzenie grantu z miesięcznym 
wypowiedzeniem  
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) Grantobiorca nie osiągnie założonych w specyfikacji innowacji efektów; 
2) Grantobiorca odmówi poddania się kontroli lub/i nie usunie stwierdzonych 

nieprawidłowości, w tym, nie usunie ich w terminie wskazanym przez 
Grantodawcę; 

3) Grantobiorca nie dokona żadnego wpisu w dzienniczku dokumentującym 
testowanie innowacji zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 4 niniejszej 
umowy; 

4) Innowator społeczny/Grantobiorca nie przedłoży w ustalonym terminie i 
na ustalonych  
zasadach raportów z realizacji i testowania innowacji wraz z załącznikami. 

3. Grantobiorca może wypowiedzieć umowę o powierzenie grantu z tygodniowym 
wypowiedzeniem w przypadku zaistnienia okoliczności losowych, które 
uniemożliwią mu dalsze testowanie innowacji. 

4. W przypadkach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Grantobiorca 
zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami 
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ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania  środków finansowych, do dnia ich 
zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Grantodawcę w terminie 30 dni od 
dnia wysłania przez Grantodawcę wezwania na adres poczty elektronicznej 
Grantobiorocy podany w niniejszej umowie oraz listem poleconym na adres 
korespondencyjny Grantobiorcy podany w niniejszej umowie. 

5. W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Grantodawca 
określi wysokość środków, które podlegają zwrotowi na rachunek bankowy 
Grantodawcy. Kwotę stanowiącą zwrot należy przekazać na rachunek bankowy 
wskazany przez Grantodawcę w terminie 30 dni od dnia wysłania przez 
Grantodawcę wezwania na adres poczty elektronicznej Grantobiorocy podany w 
niniejszej umowie oraz listem poleconym na adres korespondencyjny 
Grantobiorcy podany w niniejszej umowie. 

6. W przypadkach, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, Grantodawca 
określi wysokość środków, które podlegają zwrotowi na rachunek bankowy 
Grantodawcy. Kwotę stanowiącą zwrot należy przekazać na rachunek bankowy 
wskazany przez Grantodawcę w terminie 30 dni od dnia wysłania przez 
Grantodawcę wezwania na adres poczty elektronicznej Grantobiorocy podany w 
niniejszej umowie oraz listem poleconym na adres korespondencyjny 
Grantobiorcy podany w niniejszej umowie 

7. Wysokość środków, o której mowa w ustępie 5 i ustępie 6, uzależniona będzie od 
poziomu osiągniętych efektów testowania innowacji. Wysokość środków określa 
Grantodawca w porozumieniu z Grantobiorcą.  

8. W przypadku, gdy Grantobiorca nie dokonał w wyznaczonym terminie i 
określonej kwocie zwrotu, o którym mowa w ustępach 3 i 4 niniejszego paragrafu, 
Grantodawca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków 
finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności 
zabezpieczenia, o którym mowa w ustępie 2 § 5. Koszty czynności zmierzających 
do odzyskania nieprawidłowo środków finansowych o którym mowa w ustępach 
3 i 4 niniejszego paragrafu obciążają Grantobiorcę. 

9. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją o której mowa w ustępach 1 i 2  
Grantodawca informuje Instytucję Zarządzającą w ciągu 10 dni roboczych od dnia 
podjęcia tych czynności. 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe  

1. Grantobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z 
realizacją innowacji społecznej i otrzymanymi środkami finansowymi przez 
okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji 
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki 
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dotyczące zakończonego projektu „Innowacje na ludzką miarę”. O dacie 
rozpoczęcia okresu o którym mowa w zdaniu pierwszym Instytucja 
Zarządzająca informuje Grantodawcę a Grantodawca Grantobiorcę. Okres o 
którym mowa w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia 
postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków 
rozliczonych w projekcie grantowym „Innowacje na ludzką miarę” albo na 
należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Grantobiorca jest 
informowany pisemnie. 

2. Grantobiorca nie może przekazywać praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy ani w całości, ani w części, osobom/podmiotom trzecim.  

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla obu stron. 
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 [data, podpis]       [data, podpis]] 
   

 


