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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 PRZEKAZANIA REZULTATU OSTATECZNEGO  

 
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 

 
 

Podstawowe warunki dotyczące przekazania rezultatu ostatecznego innowacji społecznych:  

 

1. Protokół odbioru innowacji społecznej  

Protokół stanowi dokument potwierdzający przekazanie/odbiór rezultatów 

powstałych w ramach grantu i jest składany zgodnie z harmonogramem zawartym 

w Specyfikacji Innowacji oraz Umowie o powierzenie grantu. Protokół odbioru wraz 

z wymaganymi dokumentami powinien zostać złożony w ciągu 10 dni roboczych od 

zakończenia realizacji innowacji. Protokół wraz z załącznikami wymaga zatwierdzenia 

ze strony Inkubatora oraz ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

2. Oświadczenie o rozliczeniu przekazanych środków  

Oświadczenie jest częścią Protokołu, a jego podpisanie przez Grantobiorcę jest 

wymagane w momencie składania Protokołu odbioru innowacji społecznej. 

 

3. Dokumenty i materiały potwierdzające osiągnięcie rezultatów  

Dokumenty i materiały wskazane w Specyfikacji innowacji społecznej jako 

potwierdzenie osiągnięcia rezultatów, w tym rezultatu ostatecznego są wymagane na 

etapie składania Protokołu. Dokumenty i materiały wymagają zatwierdzenia ze strony 

Inkubatora oraz ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
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4. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do innowacji społecznej  

Grantobiorca jest zobowiązany do zawarcia z Inkubatorem odrębnej Umowy przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do opracowanej innowacji społecznej, co stanowi jeden z 

warunków rozliczenia grantu. Podpisanie Umowy powinno nastąpić z dniem złożenia 

Protokołu odbioru innowacji społecznej. Na mocy tej umowy Grantobiorca przenosi na 

Inkubator wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do opracowanej innowacji i 

wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tej innowacji, a także przenosi 

na Inkubator prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do innowacji. Szczegółowe 

zasady dotyczące przekazania praw autorskich, zakresu, pól eksploatacji oraz sposobu 

korzystania z innowacji określa wzór Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych 

stanowiący załącznik do Procedur realizacji projektu grantowego. 

 

5. Opis modelu innowacji społecznej 

Do każdej innowacji powinien być dołączony Opis modelu innowacji społecznej przygotowany 

w formie instrukcji stosowania, zawierający niezbędne informacje o innowacji społecznej, 

służące zastosowaniu nowego rozwiązania w praktyce przez inne podmioty, tj.: 

a. Jakich problemów dotyczy innowacja i jakie problemy rozwiązuje? 

b. Co nowego wnosi do obecnej praktyki? 

c. Jakie elementy składają się na innowację? – informacja powinna zawierać 

wymagania merytoryczne dotyczące osób, podmiotów, elementów składowych, które 

mogą być angażowane przy wdrażaniu innowacji społecznej w innym miejscu.  

d. Dla kogo kierowana jest innowacja? Kto jest odbiorcą innowacji? – należy pamiętać, 

że grupami docelowymi są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby 

starsze z ograniczeniem mobilności i/lub percepcji, które zostały wskazane w 

specyfikacji innowacji; W związku z tym we wszystkich dokumentach i rozwiązaniach 

należy posługiwać się takimi nazwami i odnosić się do potrzeb tych grup (np. jeśli 

innowacja kierowana jest do grupy osób starszych z ograniczeniem percepcji, to nie 

znaczy, że jest kierowana do wszystkich „osób starszych”; jeśli innowacja kierowana 

jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, to nie odnosi się ona do wszystkich 

osób niepełnosprawnych, itd.). 
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e. Kto może wdrażać innowację? Kto może być użytkownikiem? 

f. Jaki jest szacunkowy koszt wdrożenia innowacji przez inne podmioty? – informacja 

powinna zawierać dane dotyczące poszczególnych elementów składowych kosztów, 

które z biegiem lat mogą np. ulegać dostosowaniu do cen rynkowych. Powinna 

również wskazywać datę oraz miejsce opracowania kalkulacji kosztów, gdyż ceny 

mogą różnić się w zależności od czasu i miejsca. Jeśli na koszty wdrożenia innowacji 

składają się również koszty o charakterze alternatywnym, należy określić, kiedy taki 

koszt występuje, a kiedy nie będzie się pojawiał. Informacje na temat kosztów 

wdrożenia innowacji powinny zawierać wszystkie istotne koszty niezbędne do jej 

wdrożenia, np. jeśli w testowaniu innowacji uczestniczyli wolontariusze dojeżdżający 

do domów osób starszych, to w informacji na temat kosztów należy uwzględnić koszty 

transportu/dojazdu wolontariuszy; Dane powinny dostarczyć jasnej informacji na 

temat tego, ile kosztuje zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce przez inne 

podmioty. 

g. Czy to rozwiązanie działa? Należy uwzględnić wnioski z etapu testowania, opinie osób 

i/lub podmiotów uczestniczących w testowaniu, streszczenie kluczowych wyników oraz 

rekomendacje. Informacje muszą zawierać konkretne wskazówki dotyczące wdrażania 

innowacji (jak w instrukcji) i nie mogą ograniczać się do zdawkowych informacji, np.: 

„innowacja może być wdrażana przez inne podmioty” lub „nie ma barier prawnych lub 

organizacyjnych we wdrażaniu innowacji przez inne podmioty”; 

 

6. Zasady przekazywania rezultatów, w tym rezultatu ostatecznego 

 

1) Grantobiorca przekazuje na rzecz Inkubatora wszystkie elementy składowe innowacji 

społecznej, które zostały określone jako rezultaty w Specyfikacji innowacji społecznej. 

 

2) Wszelkie materiały pisane należy przekazać w wersji gotowego zamkniętego pliku 

(np. PDF) oraz w wersji edytowalnej. Jeśli w wersji edytowalnej nie jest możliwe 

zamieszczenie niezbędnych grafik, rysunków, to do wersji edytowalnej należy 

załączyć kompletny materiał zapisany w formacie PDF (nie może to być skan). 
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3) Innowacje muszą być realizowane zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020 – Standardy znajdują się na stronie Inkubatora Innowacji 

Społecznej INNOES w zakładce DOKUMENTY. Zastosowanie standardów powinno 

dotyczyć zarówno realizowanych działań, jak i opisów (np. wielkość i rodzaj czcionki, 

itp.). 

 

4) Innowacje muszą być oznaczone zgodnie z obowiązkami informacyjnymi m.in. poprzez 

zastosowanie oznaczeń unijnych zgodnie z dokumentacją Projektu „INNOES - Program 

grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności" - Grantobiorca 

zobowiązany jest do informowania o źródłach finansowania realizowanej przez siebie 

innowacji społecznej i stosowania właściwych oznaczeń zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. 

 

5) Jeśli w materiałach znajdują się zdjęcia osób, należy pozyskać ich zgodę na publikację 

wizerunku. 

 

6) Sposób przekazania różnych rodzajów rezultatów-utworów (nie jest to katalog 

zamknięty): 

• rozwiązania informatyczne (np.: strona internetowa, kurs/aplikacja on-line, serwis 

internetowy, platforma internetowa, baza danych) – przekazywany jest kod źródłowy 

na nośniku CD/DVD. Opis płyty powinien zawierać: nazwę innowacji, nazwę 

innowatora. Ponadto, należy przekazać instrukcję, jak działa dany produkt (np.: w 

formie opisu, nagrania filmu), specyfikację techniczną, wymagania dotyczące 

warunków sprzętowych, szczególnych umiejętności koniecznych do 

zainstalowania/obsługi produktu. Dodatkowo należy przekazać zrzuty z ekranu 

potwierdzające stan informacji, danych w określonym czasie.  

 

• innowacje audiowizualne (np.: filmiki instruktażowe, prezentacje/materiały 

multimedialne, gry komputerowe, pliki video, usługi wirtualne, symulatory on -line) 

-  utwór przekazywany jest na nośniku CD/ DVD. Opis płyty powinien zawierać: 

nazwę innowacji, nazwę innowatora. Ponadto, należy przekazać instrukcję, jak 
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działa dany produkt (np.: w formie opisu, nagrania filmu), specyfikację techniczną, 

wymagania dotyczące warunków sprzętowych, szczególnych umiejętności 

koniecznych do zainstalowania/obsługi produktu.  Należy zapewnić, aby utwór był 

możliwy do odtworzenia za pomocą co najmniej domyślnego programu 

multimedialnego systemu WINDOWS, tj. Windows Media Player. 

 

• opracowania (np.: książki, podręczniki, scenariusze, publikacje, instrukcje, gry 

planszowe, program szkolenia zawierający informację na temat treści kształcenia, w 

tym konspekty zajęć, jeśli zostały opracowane, minimalne efekty kształcenia, sposób 

weryfikacji wiedzy po zakończeniu szkolenia, np. wzory testów, minimalna liczba 

godzin szkolenia, dodatkowe źródła do wykorzystania przez osoby uczestniczące w 

szkoleniu i trenerów, modele działania, skrypty, tutoriale, metodologia, pomoce 

edukacyjne). 

Utwór przekazywany w wersji elektronicznej na nośniku CD/ DVD. Opis płyty 

powinien zawierać: nazwę innowacji, nazwę innowatora. Ponadto, utwór należy 

przekazać również w wersji gotowej do użytkowania, jako wydrukowana książka, 

podręcznik, gra (jeśli środki grantu to przewidywały), itp. Jeśli, zgodnie ze 

specyfikacją, razem z produktem końcowym przekazywane są inne elementy, które 

stanowią jego integralną część (nie chodzi o sprawozdania z realizacji testowania), 

to również te elementy należy przekazać.  

 

• urządzenia/narzędzia/produkty (np. aparat telefoniczny, zegarek) – produkt wraz 

z jego specyfikacją techniczną, opisem, instrukcją, jak działa dany produkt (np.: w 

formie opisu, nagrania filmu), wymagania dotyczące warunków sprzętowych,  

szczególnych umiejętności koniecznych do zainstalowania/obsługi produktu. Jeśli, 

zgodnie ze specyfikacją, razem z produktem końcowym przekazywane są inne 

elementy, które stanowią jego integralną część (nie chodzi o sprawozdania z 

realizacji testowania), to również te elementy należy przekazać.  

 

• urządzenia i inne produkty, wytworzone w ramach innowacji, których 

przekazanie lub przechowywanie ze względu na dużą objętość/rozmiar byłoby 



 

6/6 
 

utrudnione lub zostały wytworzone w jednym egzemplarzu wyłącznie w celu 

testowania (np.: stanowisko wędkarskie, plac, duże przedmioty) – należy przekazać 

opis techniczny produktu i jego elementów, dokumentację techniczną, np. projekt 

budowy, projekt architektoniczny, sposób jego użytkowania wraz z instrukcją 

użytkowania (np.: w formie opisu, nagrania filmu), dokumentację fotograficzną 

potwierdzającą, że innowacja odpowiada opisowi. 

 

• innowacje polegające na stworzeniu przestrzeni do pracy/funkcjonowania  (np.: 

miejsca noclegowe) – opis przestrzeni, produktów i elementów składowych, sposób 

budowy wraz z dokumentacją techniczną, np. projekt budowy, projekt 

architektoniczny, opis sposobu użytkowania wraz z instrukcją użytkowania (np.: w 

formie opisu, nagrania filmu), dokumentację fotograficzną potwierdzającą, że 

innowacja odpowiada opisowi w Specyfikacji oraz ilustrującą w jaki sposób jest 

użytkowana. 

 

• innowacje polegające na sieciowaniu podmiotów, nawiązywaniu współpracy – 

podpisane porozumienie/umowa o współpracy pomiędzy podmiotami określająca 

zasady i warunki współpracy, opis modelu sieciowania zgodnie z zapisami Specyfikacji. 

Jeśli, zgodnie ze specyfikacją, razem z produktem końcowym przekazywane są inne 

elementy, które stanowią jego integralną część (nie chodzi o sprawozdania z 

realizacji testowania), to również te elementy należy przekazać.  

 

• innowacje polegające na stworzeniu nowej usługi (np.: usługi teleopieki, usługi 

asystenckie, usługi animatora) – opis/model usługi, instrukcja korzystania/działania 

(np.: w formie filmu). Jeśli, zgodnie ze specyfikacją, razem z produktem końcowym 

przekazywane są inne elementy, które stanowią jego integralną część (nie chodzi o 

sprawozdania z realizacji testowania), to również te elementy należy przekazać. 

 

Szczegóły dotyczące przekazania rezultatów Grantobiorca ustala z Inkubatorem 

(Doradcą klienta ds. innowacji społecznych). 

 


