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Projekt „INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
 

WSKAZÓWKI DLA GRANTOBIORCÓW  
DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW 

 
otrzymanych w ramach grantu na realizację innowacji społecznych 

w zakresie dostępności na rzecz osób z niepełnosprawnościami   
i/lub osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją 

 
 

1. Prawidłowość wydatkowania środków grantu uwzględnia minimum poniższe zasady: 
 

1) wydatki są zgodne z celami i rezultatami Projektu Grantowego, 
2) wydatki dotyczą wyłącznie działań Grantobiorcy opisanych w Specyfikacji Innowacji, 
3) wydatki są realizowane w okresie wskazanym w Specyfikacji Innowacji, 
4) wydatki są ponoszone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

zarówno krajowego, jak i unijnego oraz dobrą praktyką wydatkowania środków publicznych, 
5) środki grantu są wydatkowane zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu, Specyfikacją 

Innowacji Społecznej oraz Procedurami realizacji projektu grantowego, 
6) wydatki ponoszone przez Grantobiorców są dokonywane w sposób oszczędny, tzn. 

niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów.  

7) Granty mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile: 
a) działania Grantobiorców zrealizowane zostały w okresie kwalifikowalności wydatków 

wskazanym w Umowie o powierzenie grantu, 
b) wydatki zostały wyliczone w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
8) W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Grantobiorcy w ramach grantu, 

obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone 
przez Grantobiorcę zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie 
można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach grantu. Takie działanie skutkować 
będzie koniecznością zwrotu proporcjonalnej części otrzymanego grantu. 

 
2. Grant przyznawany jest na osiągnięcie rezultatów określonych w Specyfikacji Innowacji 

Społecznej. Grant nie jest przyznawany na rozwój i podniesienie konkurencyjności Grantobiorcy.  
 

3. W ramach grantu koszty administracyjne i koszty ewaluacji są niekwalifikowalne. 
 

4. Rozliczenie grantu następuje poprzez złożenie Protokołu odbioru innowacji społecznej wraz z 
wymaganymi dokumentami, w tym opisem koncepcji/modelu/rozwiązania, instrukcją 
stosowania, kodami źródłowymi, dokumentacją techniczną, itp., potwierdzającymi osiągnięcie 
zaplanowanych rezultatów z Etapu przygotowania innowacji społecznej do wdrożenia oraz z Etapu 
testowania Innowacji społecznej. W protokole wymagane jest również podpisanie oświadczenia 
o rozliczeniu całości przekazanych środków. 
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5. Protokół odbioru innowacji społecznej wraz z załączoną dokumentacją wymaga zatwierdzenia 
przez Inkubator.  

 
6. Protokół odbioru innowacji społecznej jest składany zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie 

o powierzenie grantu oraz Specyfikacji Innowacji Społecznej, tj. w ciągu 10 dni roboczych od 
zakończenia realizacji innowacji. 

 
7. W przypadku nieosiągnięcia rezultatów określonych dla grantu, Grantobiorca zwraca koszt 

przypisany w Specyfikacji Innowacji do niezrealizowanego rezultatu i/lub wypłata drugiej transzy 
zostaje pomniejszona o wartość przypisaną do niezrealizowanego rezultatu. Zwrot tych środków 
nie ma zastosowania, jeśli wartość zwrotu nie przekracza wartości drugiej transzy. W takim 
przypadku druga transza nie zostaje wypłacona. 
 

8. W sytuacji, gdy w związku z nienależytą realizacją przez Grantobiorcę Umowy o powierzenie 
grantu na Inkubator zostanie nałożona korekta finansowa, Grantobiorca, niezależnie  
od obowiązku zwrotu środków, zobowiązany będzie do naprawienia szkody powstałej z tego 
tytułu po stronie Inkubatora. 
 

9. Zalecane jest dokonywanie przez Grantobiorcę płatności bezgotówkowych (przelewy). 
Dopuszczalne jest dokonywanie płatności gotówkowych w przypadku, gdy nie jest możliwy obrót 
bezgotówkowy. Grantobiorca powinien dokonywać płatności w terminie realizacji zgodnym z 
okresem wskazanym w Specyfikacji innowacji i w Umowie o powierzenie grantu, nie wcześniej 
jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji Innowacji Społecznej.  
 

10. W przypadku niewydatkowania całego przekazanego grantu, Grantobiorca jest zobowiązany do 
zwrotu niewykorzystanej części w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji 
Innowacji Społecznej. W przypadku odsetek od kwot grantu zwróconych po tym terminie, odsetki 
te podlegają zwrotowi na rachunek Inkubatora w wysokości określonej, jak dla zaległości 
podatkowych. 
 

11. Grantobiorca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie poinformować Inkubator o zmianie 
rachunku bankowego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia uruchomienia 
nowego rachunku. 
 

12. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT), który 
może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy Grantobiorca - zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem krajowym - nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku 
VAT. Posiadanie potencjalnej prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie 
wydatku za kwalifikowalny, nawet, jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na 
niepodjęcie przez Grantobiorcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Grantobiorca 
oświadcza, czy kwoty wskazane w budżecie Specyfikacji Innowacji zawierają/nie zawierają 
podatek VAT. Dodatkowo Grantobiorca zamieszcza w Specyfikacji Innowacji uzasadnienie z 
odniesieniem do podstawy prawnej, wskazującej na brak możliwości odzyskania podatku VAT 
zarówno na dzień złożenia Specyfikacji Innowacji, jak również uwzględniając planowany sposób 
wykorzystania zakupów w przyszłości. Z uzasadnienia powinno wynikać, z jakiego powodu 
zakupione w ramach projektu towary lub usługi nie mogą zostać przez Grantobiorcę wykorzystane 
do prowadzonej działalności opodatkowanej. W przypadku partnerstwa oświadczenie składa 
każdy partner. Oświadczenie jest załącznikiem do Specyfikacji Innowacji, która stanowi załącznik 
do umowy o powierzenie grantu.  

 


