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Załącznik nr 8 do Procedur realizacji projektu grantowego  

 
 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY GRANTÓW 

 

Projekt "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze 

dostępności" współfinansowany ze środków EFS  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy oceny Specyfikacji Innowacji Społecznych (Wniosków o 

powierzenie grantów) składanych w odpowiedzi na nabory ogłaszane w ramach 

projektu "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze 

dostępności" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Ocena Specyfikacji Innowacji (Wniosku o powierzenie grantu) będzie obejmować 

poniższe etapy: 

1) Etap 1 – ocena formalna (zgodnie z treścią § 10 Procedur realizacji projektu 

grantowego), 

2) Etap 2 – ocena pomysłu pod kątem dostępności dla OS i/lub ON dokonywana 

przez osobę starszą reprezentującą podmiot działający m.in. na rzecz osób 

starszych i/lub osobę z niepełnosprawnością (głos doradczy); opinie zostają 

przedstawione członkom KOG przed przystąpieniem do oceny merytorycznej; 

3) Etap 3 – ocena merytoryczna (zgodnie z treścią § 11 Procedur realizacji projektu 

grantowego), 

4) Etap 4 – dodatkowa weryfikacja wiarygodności Wnioskodawcy na podstawie 

spotkania stacjonarnego/rozmowy on-line dokonywana przez minimum 1 osobę 
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z personelu kluczowego oraz 2 ekspertów zewnętrznych, dokonujących oceny 

merytorycznej Wniosku. 

3. Ocena dokonywana jest zgodnie z prawem, rzetelnie, dokładnie i bezstronnie. 

 

§ 2 

Skład Komisji Oceny Grantów 

 

1. Przewodniczącym KOG jest jedna osoba z personelu kluczowego.  

2. Członkami KOG są: 

a) personel kluczowy projektu: Specjalista ds. inkubowania innowacji społecznej, 

Specjalista ds. zarządzania projektami, Specjalista ds. dostępności – osoby 

dokonujące weryfikacji wiarygodności Wnioskodawcy na podstawie spotkania 

stacjonarnego/rozmowy on-line, 

b) 4 ekspertów zewnętrznych wybranych zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

dokonujący oceny merytorycznej Wniosków o powierzenie grantów. 

3. W pracach KOG z głosem doradczym uczestniczą: 

1. osoba starsza reprezentująca podmiot działający m.in. na rzecz osób starszych, 

której zadaniem będzie wsparcie działań merytorycznych (np. konsultowanie 

rozwiązań na rzecz osób starszych w ramach prac KOG) oraz opiniowanie 

pomysłów pod kątem dostępności dla osób starszych (OS); 

2. osoba z niepełnosprawnością, której zadaniem jest opiniowanie pomysłów pod 

kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (ON). 

3. Oprócz pisemnych opinii składanych przez OS/ON, eksperci zewnętrzni mogą 

dodatkowo korzystać z konsultacji powyżej wskazanych osób w obszarze 

dostępności rozwiązań dla ON/OS. 

4. Wszelkie zmiany w składzie KOG, wynikające np. z konieczności wyłączenia członka 

KOG z oceny, mogą być wprowadzane w drodze notatki służbowej podpisanej przez 

Przewodniczącego KOG, wskazującej powód wyłączenia członka z pracy KOG. 
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§ 3 

Przewodniczący KOG 

 

1. Funkcję Przewodniczącego KOG pełni osoba z personelu kluczowego wskazana przez 

Inkubator. 

2. Przewodniczący KOG jest odpowiedzialny za: 

a) organizację pracy KOG zgodnie z obowiązującymi zasadami, Procedurami 

realizacji projektu grantowego i niniejszym Regulaminem; 

b) zapewnienie prawidłowego i terminowego przebiegu pracy KOG, 

c) sporządzanie protokołu z prac KOG z uwzględnieniem przebiegu pracy KOG 

(protokół zatwierdza Inkubator). 

3. Do zadań Przewodniczącego KOG należy w szczególności: 

a) zwoływanie i koordynowanie posiedzeń KOG (w trybie stacjonarnym i/lub on-

line); 

b) koordynowanie procesu oceny Wniosków. 

 

§ 4 

Zadania członków KOG 

 

1. Zadania ekspertów zewnętrznych: 

a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków na podstawie karty oceny 

merytorycznej oraz rozmowy przeprowadzonej z Wnioskodawcą; eksperci zewnętrzni 

mogą w miarę potrzeb korzystać ze wsparcia/opinii ze strony pozostałych członków 

KOG, w tym osoby starszej, osoby z niepełnosprawnością oraz personelu kluczowego.   

b) udział w posiedzeniach KOG; eksperci zewnętrzni mogą zasięgać opinii dotyczących 

ocenianych wniosków ze strony pozostałych członków KOG, w tym osoby starszej, 

osoby z niepełnosprawnością oraz personelu kluczowego, 

c) przedstawienie wyczerpującego, pisemnego uzasadnienia oceny wszystkich 

kryteriów, zgodnie z kartą oceny merytorycznej,  
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d) weryfikacja kosztów jednostkowych niezbędnych do osiągnięcia założonych 

rezultatów cząstkowych - na podstawie Katalogu średnich cen usług i towarów – jeśli 

rodzaj wydatku znajduje się w Katalogu średnich cen usług i towarów lub na 

podstawie załączników załączonych do Wniosku o powierzenie grantu (minimum 3 

oferty z portali internetowych lub minimum 3 oferty pozyskane od oferentów) w 

przypadku kosztów, które nie zostały wskazane w Katalogu średnich cen usług i 

towarów; Koszty, które nie znajdują się w Katalogu średnich cen usług i towarów, 

eksperci zewnętrzni zobowiązani są poddać weryfikacji w oparciu o dane pozyskane z 

innych dostępnych źródeł, w tym internetowych; 

e) weryfikacja kosztów jednostkowych pomiędzy Specyfikacjami Innowacji w ramach 

każdego naboru w celu zapewnienia porównywalności zbliżonych wydatków 

pomiędzy grantami; Inkubator udostępni w tym celu narzędzie przygotowane w 

programie EXCEL, które eksperci zewnętrzni zobowiązani są uzupełnić danymi w 

ramach każdego naboru oraz wykorzystać w procesie oceny, poprzez porównanie 

kosztów pomiędzy Specyfikacjami Innowacji, a Inkubator zatwierdza efekty pracy 

ekspertów;  

f) Pozycje w budżecie Specyfikacji innowacji powinny w sposób jednoznaczny określać 

zakres usługi, np. liczbę godzin, stawkę za godzinę pracy, rodzaj umowy, itd.; Wycena 

kosztów powinna opierać się na dokładnej specyfikacji towaru/usługi, określającej 

precyzyjnie wszystkie elementy niezbędne do określenia ceny rynkowej oraz w 

sposób umożliwiający ocenę ich racjonalności, co pozwoli na weryfikację 

proponowanej stawki na podstawie rozeznania rynku oraz na porównanie wysokości 

wydatków w poszczególnych Specyfikacjach innowacji. Rezultaty, które składają się 

na poszczególne innowacyjne rozwiązania powinny zawierać informacje na temat ich 

zakresu, np. opis rezultatu polegającego na opracowaniu programu szkoleń powinien 

zawierać m.in. informacje na temat minimalnego godzinowego oraz tematycznego 

zakresu tego szkolenia.  

g) weryfikacja czy przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny w skali kraju poprzez 

odniesienie się do zewnętrznych źródeł weryfikacji, 

h) przedstawienie rekomendacji do zmiany treści zapisów SI - jeśli dotyczy; 
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i) dostarczenie poprawnie wypełnionej karty oceny merytorycznej Przewodniczącemu 

KOG w terminie i trybie przez niego wskazanym oraz zgodnie z kryteriami oceny 

merytorycznej zawartymi w Procedurach realizacji projektu grantowego; 

j) poprawa karty oceny merytorycznej, jeśli Inkubator stwierdził w niej uchybienia; 

2. Zadania personelu kluczowego: 

a) udział w posiedzeniach KOG, 

b) weryfikacja wiarygodności i motywacji Wnioskodawcy do realizacji pomysłu i 

gotowości do współpracy z Inkubatorem na podstawie spotkania 

stacjonarnego/rozmowy on-line; eksperci zewnętrzni mogą zasięgać dodatkowych 

opinii dotyczących ocenianych wniosków ze strony pozostałych członków KOG, w tym 

personelu kluczowego, 

c) współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie przeprowadzenia 

spotkania/rozmowy on-line z Wnioskodawcami. 

 

§ 5 

Zasady i tryb pracy KOG 

 

1. Ocena dokonywana przez KOG odbywa się w trybie stacjonarnym lub on-line. 

2. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej Przewodniczący KOG zwołuje spotkanie 

członków KOG w trybie stacjonarnym lub on-line w celu przekazania informacji na 

temat sposobu i standardów przeprowadzania oceny. 

3. Ocena merytoryczna każdego z wniosków jest dokonywana przez dwóch ekspertów 

zewnętrznych - członków KOG. Warunkiem przystąpienia do oceny jest podpisanie 

deklaracji poufności i bezstronności, zawartej w Karcie Oceny Specyfikacji Innowacji, 

stanowiącej załącznik nr 3 do Procedur realizacji projektu grantowego. 

4. Eksperci zewnętrzni są wybierani do oceny wniosków w drodze losowania. W 

uzasadnionych przypadkach, np. gdy któryś z oceniających członków KOG nie może 

dokonać oceny wszystkich przyznanych mu wniosków (ze względu na chorobę, urlop, 

itp.), losowany jest kolejny ekspert zewnętrzny.  
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5. Ocena wniosków składanych w ramach naboru odbywa się w terminach ustalonych 

przez Przewodniczącego KOG zgodnie z zapisami Procedur realizacji projektu 

grantowego. 

6. Losowanie Specyfikacji Innowacji Społecznych odbywa się poprzez umieszczenie kart 

z zakodowanymi numerami Specyfikacji Innowacji w pojemniku do losowania, 

następnie karty zostają wymieszane i rozpoczyna się losowanie pierwszej karty z 

numerem Specyfikacji Innowacji. Potem losowany jest pierwszy ekspert zewnętrzny, 

a następnie drugi ekspert zewnętrzny. Cała procedura jest powtarzana do momentu 

wylosowania wszystkich kart z numerami Specyfikacji Innowacji i oceniających ich 

ekspertów. Karty zostają rozkodowane na etapie przekazywania ekspertom 

Specyfikacji Innowacji do oceny. 

7. Losowanie dokonywane jest przez Przewodniczącego KOG w obecności 2 osób z 

personelu kluczowego projektu.  

8. Z losowania sporządzany jest protokół stanowiący załącznik do Protokołu z prac KOG. 

 

§ 6 

Zasada bezstronności i standardy prac KOG 

 

1. Ocena dokonywana przez KOG odbywa się przy zachowaniu następujących 

standardów: 

a) poufności informacji o przebiegu i dokumentacji związanej z oceną – dostęp do 

dokumentów związanych z oceną mają wyłącznie osoby uczestniczące w organizacji 

naboru i biorące udział w posiedzeniach KOG (członkowie KOG oraz osoby z głosem 

doradczym); 

b) zobowiązania osób uczestniczących w organizacji naboru i biorących udział w 

posiedzeniach KOG (członkowie KOG oraz osoby z głosem doradczym) do zachowania 

poufności danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną; 

c) zobowiązania członków KOG do pełnienia swoich funkcji w sposób uczciwy 

i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą; 

d) niezależności członków KOG odnośnie treści dokonywanych przez nich ocen; 
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e) terminowego przesyłania kart oceny oraz dokonywania ewentualnych poprawek do 

kart. 

2. Ekspert zewnętrzny jest zobowiązany do powiadomienia Przewodniczącego KOG o 

wystąpieniu sytuacji mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego 

bezstronności w odniesieniu do przekazanego do oceny wniosku. 

3. Wszystkie osoby dokonujące oceny wniosków o powierzenie grantów podpisują 

deklarację poufności i bezstronności. Deklaracja poufności i bezstronności 

podpisywana jest przez oceniającego w odniesieniu do podmiotów/osób, których 

wnioski będą oceniać każdorazowo przed przystąpieniem do ich oceny. 

4. Brak podpisu na deklaracji poufności i bezstronności uniemożliwia przystąpienie do 

oceny wniosków o powierzenie grantów. 

 

§ 7 

Ocena wniosków 

 

1. Ocena dokonywana jest niezależnie przez każdego z oceniających. 

2. Ocena Specyfikacji Innowacji dokonywana jest na karcie oceny merytorycznej, 

zgodnie ze wzorem załączonym do Procedur realizacji projektu grantowego. Ekspert 

zewnętrzny potwierdza własnoręcznym podpisem dokonanie oceny na wypełnionej 

karcie oceny merytorycznej. 

3. Wyniki weryfikacji wszystkich kryteriów na etapie oceny merytorycznej oceniający 

odnotowują w kartach oceny merytorycznej, przedstawiając uzasadnienie 

wystawionej oceny. 

4. Ocena merytoryczna będzie dokonywana na podstawie treści złożonej Specyfikacji 

Innowacji oraz rozmowy z Wnioskodawcą (on-line lub bezpośredniej) w oparciu o 

następujące kryteria: 
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KRYTERIA PRZEDMIOTOWE: 

a) stopień innowacyjności pomysłu w skali kraju – max. 20 pkt. 

b) uniwersalność, wykonalność pomysłu i możliwość wdrożenia w innym miejscu i 

czasie, w tym ocena czy wniosek spełnia standardy dostępności określone w 

Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020 - max. 20 pkt. 

c) adekwatność nowego narzędzia/metody/rozwiązania do potrzeb grupy docelowej 

projektu - max. 15 pkt. 

d) sposób realizacji - max. 10 pkt. 

e) potencjał Innowatora - max. 15 pkt. 

f) budżet - max. 20 pkt. 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE: 

a) rozwiązanie uniwersalne dla obu grup, tj. ON i OS - max. 10 pkt. 

b) osoby/podmioty, świadczące usługi/realizujące działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnością/osób starszych minimum przez okres ostatnich 3 lat - max. 10 

pkt 

c) dodatkowa weryfikacja wiarygodności Wnioskodawcy poprzez ocenę motywacji, 

zaangażowania oraz gotowości do współpracy z Inkubatorem – spotkanie/rozmowa 

on-line przeprowadzone przez członków KOG – max 10 pkt. 

 

4. Osoby oceniające Specyfikację innowacji (Wniosek o powierzenie grantu) 

zobowiązane są do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia dla każdego z 

kryteriów przedmiotowych i kryteriów premiujących. 

5. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów oceny merytorycznej to 130 pkt. 

razem z kryteriami premiującymi. Wynikiem oceny merytorycznej będzie średnia 

arytmetyczna z dwóch ocen.  

6. W przypadku rozbieżności, sięgających co najmniej 20 punktów pomiędzy ocenami 

dwóch członków KOG, Wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą 

przeprowadza trzeci wylosowany członek KOG. Dotyczy to także sytuacji, gdy 

wyłącznie jeden z oceniających nie przyzna minimum punktowego. Ocena 

dodatkowego oceniającego będzie stanowić ocenę ostateczną Wniosku. 
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7. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 60% pkt. w 

poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej (kryteria przedmiotowe) oraz 

uzyskanie minimum 60 punktów ogółem (kryteria przedmiotowe), bez kryteriów 

premiujących. Wnioski, które nie spełnią tego kryterium, nie będą mogły uzyskać 

dofinansowania. 

8. Punkty w kryteriach premiujących będą przyznawane pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej oceny zgodnie z zapisami ust. 8 powyżej. 

9. Po rozmowie z Wnioskodawcą eksperci zewnętrzni mogą przedłożyć rekomendacje w 

treści Karty oceny merytorycznej dotyczące zmiany treści Specyfikacji Innowacji oraz 

jej budżetu, które Wnioskodawca zobligowany jest uwzględnić oraz złożyć ostateczną 

wersję Specyfikacji Innowacji wraz z oświadczeniem o nie wprowadzeniu innych 

zmian niż wskazane przez Inkubator w terminie do 4 dni roboczych od wezwania 

Inkubatora. Poprawność skorygowanej Specyfikacji Innowacji zostanie potwierdzona 

w treści Protokołu z prac KOG , zawierającym informację o wdrożeniu/nie wdrożeniu 

rekomendacji dotyczących zmiany treści/budżetu Specyfikacji Innowacji, w tym 

potwierdzenie weryfikacji ich prawidłowości. Po zakończeniu oceny merytorycznej, 

Inkubator sprawdza czy wszystkie uwagi oceniających zostały uwzględnione w 

Specyfikacji Innowacji i publikuje na swojej stronie internetowej Wstępną Listę 

rankingową ocenionych wniosków w danym naborze. 

10. Osoby wskazane przez Inkubator weryfikują prawidłowość wypełnienia kart oceny 

(np. pod kątem kompletności wypełnienia karty, uzasadnienia oceny dokonanej przez 

eksperta zewnętrznego lub przeprowadzenia oceny niezgodnie ze standardami oceny 

zawartymi w § 7 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu). W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w wypełnieniu karty oceny, Inkubator zwraca kartę do korekty 

przez oceniającego. Inkubator nadzoruje i koordynuje spotkania/rozmowy on-line z 

wnioskodawcami organizowane w ramach oceny merytorycznej. 
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§ 8 

Ponowna ocena wniosków 

 

1. Wnioskodawcom, których Specyfikacje Innowacji (Wnioski o powierzenie grantu) nie 

uzyskały minimum punktowego podczas oceny merytorycznej lub uzyskały mniejszą 

niż wnioskowana kwotę grantu, przysługuje możliwość odwołania się od oceny 

Wniosku. 

2. Odwołanie od oceny Specyfikacji Innowacji (Wniosku o powierzenie grantu) musi 

zostać wysłane na adres mailowy Inkubatora (skan podpisanego dokumentu) w 

terminie maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po wysłaniu przez 

Inkubator informacji o wynikach oceny Wniosku. 

3. KOG ma obowiązek dokonania powtórnej oceny Specyfikacji Innowacji w terminie do 

10 dni roboczych od dnia wpływu odwołania w tej sprawie. Wnosząc odwołanie, 

Wnioskodawca powołuje się na konkretne zapisy, z którymi się nie zgadza. 

4. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia Specyfikacji Innowacji o nowe treści. 

Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania. 

5. Powtórna ocena merytoryczna będzie dokonywana przez oceniającego wyłonionego 

w trybie losowania, który nie uczestniczył w pierwszej ocenie danego Wniosku o 

powierzenie grantu, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszego Regulaminu. 

6. Powtórna ocena merytoryczna Wniosku o powierzenie grantu jest oceną wiążącą  

i ostateczną, od której odwołanie nie przysługuje. 

7. Wnioski o powierzenie grantu, które podczas ponownej oceny uzyskają pozytywną 

ocenę merytoryczną, zostaną umieszczone na Ostatecznej Liście rankingowej w 

zależności od ilości uzyskanych punktów. 

8. Po zakończeniu oceny merytorycznej uwzględniającej odwołania, Inkubator publikuje 

na stronie internetowej Ostateczną Listę wszystkich ocenionych wniosków w danym 

naborze wraz z wynikami. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ekspert zewnętrzny potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu pracy KOG oraz 

Procedur realizacji projektu grantowego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Inkubator potwierdza odbiór pracy eksperta zewnętrznego poprzez podpisanie 

protokołu odbioru dokumentu finansowego wystawionego z tytułu pracy eksperta 

zewnętrznego. 

3. Naruszenie przez Członka KOG zasad niniejszego Regulaminu może spowodować 

wykluczenie go z prac KOG przez Partnerów realizujących projekt. 

 

 


