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Rzeszów, dnia 03.12.2021 r.  

 

OGŁOSZENIE NABORU NR 2 
 

WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  

 

na realizację innowacji społecznej w zakresie dostępności  

na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją  

oraz osób z niepełnosprawnościami 

 

w ramach projektu 

„INNOES – PROGRAM GRANTOWY NA RZECZ INNOWACJI SPOŁECZNYCH 

W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI” 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

 

Inkubator Społeczny utworzony przez Partnerstwo Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

zaprasza do składania „Wniosków o powierzenie grantów” w ramach projektu 

„INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze 

dostępności”.  

 

„Wniosek o powierzenie grantu” (Specyfikacja Innowacji Społecznej) to dokument 

opracowany przez Wnioskodawcę przy wsparciu ze strony personelu projektu, składany po 

zatwierdzeniu przez Inkubator złożonej Fiszki innowacji, tj. pomysłu na innowację 

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

percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami. 

 

Termin składania Wniosków: 

Nabór Wniosków rozpoczyna się w dniu 06.11.2021 r. od godziny 8:00 (dzień otwarcia 

naboru). Wnioski składane są w trybie ciągłym w terminie do dnia 14.12.2021 r. do 

godziny 16:00. 

 

Sposób składania Wniosków: 

Podpisany Wniosek o powierzenie grantu (skan) z wymaganymi załącznikami oraz wersję 

edytowalną Specyfikacji Innowacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

innoes_wnioski@pap.rzeszow.pl:  

• tytułem: Nabór Nr 2 Wniosków o powierzenie grantu 

• treść e-maila: W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wniosków o powierzenie grantu 

w ramach projektu „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych 

w obszarze dostępności” …………………………………… (nazwa Wnioskodawcy) przedkłada 

w załączeniu podpisany Wniosek o powierzenie grantu w wersji elektronicznej 

(skan). 

 

Specyfikacja Innowacji (Wniosek o powierzenie grantu) powinna być wysłana w wersji 

nieedytowalnej (skan) wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki zeskanowane w jeden 

plik w formacie pdf, tiff lub analogicznym). Dodatkowo Specyfikacja Innowacji składana 

jest również w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt).  

mailto:innoes_wnioski@pap.rzeszow.pl
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Potwierdzeniem wpływu Wniosku o powierzenie grantu będzie przesłanie do Wnioskodawcy 

potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, informującego o nadanym numerze 

Wniosku. 

 

Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia naboru, 

jak również dokumenty złożone wielokrotnie w ramach jednego naboru nie będą podlegać 

rozpatrzeniu. 

 

 

Termin rozstrzygnięcia naboru: 

Szczegółowe informacje na temat oceny Wniosków o powierzenie grantów znajdują się 

w Procedurach realizacji projektu grantowego „INNOES – program grantowy na rzecz 

innowacji społecznych w obszarze dostępności”. 

 

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym w Polsce i wprowadzonymi 

obostrzeniami rządowymi, zaleca się ich uwzględnienie na etapie planowania 

działań i składania przez Państwa Wniosków o powierzenie grantów w ramach 

niniejszego naboru.  

 

Uprawnieni do składania Wniosków: 

1. Uprawnionym do złożenia Specyfikacji Innowacji jest: 

a) Osoba fizyczna (min. 18 lat) lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co 

najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak też 

działająca w sformalizowanej strukturze (np. stowarzyszenie, związek, etc.); 

b) Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co 

najmniej dwóch osób prawnych; 

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka 

osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna; 

d) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która:  

a) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie Polski, 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) nie została wykluczona z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Inkubator weryfikuje czy Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości 

otrzymania środków europejskich poprzez oświadczenie składane przez 

Wnioskodawcę), 

e) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą). 

Wymogi opisane w ust. 2. dotyczą także osób fizycznych tworzących grupę nieformalną.  
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3. Wnioskodawcą może być podmiot lub jednostka wymienione w pkt. 1 ppkt. b-c, które 

spełniają następujące wymogi: 

1) siedziba (lub oddział) znajduje się na terenie Polski,  

2) urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

3) nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Inkubator weryfikuje czy Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości 

otrzymania środków europejskich poprzez oświadczenie składane przez 

Wnioskodawcę), 

4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

 

4. Wnioski o powierzenie grantu mogą być również składane przez partnerstwa tworzone 

przez co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt. 1b, spełniające odpowiednio 

wymogi określone w pkt. 2 i/lub 3. Partnerstwo jest reprezentowane przez jednego z 

członków Partnerstwa umocowanego do działania w imieniu i na rzecz wszystkich 

pozostałych partnerów (w tym do działania w toku naboru, zawarcia Umowy o 

powierzenie grantu oraz działania w toku realizacji Umowy o powierzenie grantu). 

Grupa docelowa 

 

Pomysły na innowacje społeczne muszą być skierowane do osób zamieszkałych (w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie całej Polski i należących do co najmniej jednej 

z następujących grup, będących odbiorcami wsparcia: 

a) osób z niepełnosprawnościami, 

b) osób starszych o ograniczonej percepcji i/lub mobilności, 

c) grup, stowarzyszeń i związków ww. osób, 

d) podmiotów i instytucji, które działają na rzecz ww. grup. 

 

Innowacje społeczne muszą dotyczyć pomysłów/rozwiązań które pozwolą w/w grupom na 

poprawę dostępności do produktów i usług. Pomysł/rozwiązanie będzie w ramach 

przyznanego grantu testowane w celu wypracowania ostatecznej wersji. Testowanie 

innowacji oznacza jej praktyczne zastosowanie na grupie odbiorców, określonej 

w Specyfikacji Innowacji. 

 

W zależności od rodzaju innowacji społecznej we wdrażaniu innowacji oraz w jej testowaniu 

mogą uczestniczyć także opiekunowie i członkowie rodzin ON i/lub OS, a także inne osoby, 

podmioty ze względu na pełnioną rolę społeczną, funkcję, zadania, itd. w związku 

z potrzebami ON i/lub OS, np. nauczyciele wykorzystujący w pracy zawodowej nowe 

narzędzie pracy. 
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Wymagania formalne w zakresie przygotowania Wniosków:  

1) wniosek został złożony przez fizyczną/grupę osób fizycznych, osobę 

prawną/partnerstwo osób prawnych, organizację, jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego, 

2) Wnioskodawca złożył maksymalnie 2 wnioski, z których każdy dotyczy innej grupy 

docelowej oraz innego rozwiązania dla każdej grupy docelowej, 

3) wniosek został złożony w terminie, wypełniony w języku polskim, przygotowany na 

właściwym formularzu i podpisany przez upoważnione osoby (formularz Wniosku o 

powierzenie grantu powinien być zgodny z aktualnym wzorem opracowanym przez 

Inkubator), 

4) wniosek oraz wszystkie załączniki do wniosku zostały sporządzone na 

obowiązujących wzorach i wypełnione w prawidłowy sposób, 

5) wniosek został złożony wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, które zostały 

szczegółowo wymienione w Specyfikacji Innowacji, 

6) zakres realizacji grantu wpisuje się w zakres przedsięwzięć, mających na celu 

poprawę dostępności dla osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją 

lub osób z niepełnosprawnością, 

7) projekt/przedsięwzięcie/inicjatywa realizowana jest na terenie Polski (realizacja 

projektu nie wykracza poza granice Polski), 

8) okres testowania innowacji nie przekracza 6 miesięcy zgodnie z Regulaminem 

konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (Oś IV 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa, Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18); 

Łączny okres realizacji innowacji społecznej nie może przekroczyć 9 miesięcy. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony na pisemny 

wniosek Grantobiorcy za zgodą Inkubatora. 

9) budżet został poprawnie skonstruowany pod względem rachunkowym (nie zawiera 

błędów rachunkowych), nie obejmuje kosztów administracyjnych ani kosztów 

ewaluacji, a wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza kwoty możliwej do 

uzyskania, tj. kwoty 40.960 zł, 

10) w przypadku kosztów, które nie znajdują się w Katalogu średnich cen usług 

i towarów Wnioskodawca przedłożył dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 

weryfikacji poziomu założonych kosztów (np. minimum 3 oferty z portali 

internetowych lub minimum 3 oferty pozyskane od oferentów), 

11) planowane wydatki nie zostały poniesione przed dniem złożenia Specyfikacji 

Innowacji, 

12) Wnioskodawca nie przewiduje pobierania wpłat i opłat od Odbiorców wsparcia 

w trakcie testowania innowacji. 

13) pomysł na innowację nie może powielać:  

a) standardowych form wsparcia, 

b) innowacji już wdrożonych lub inkubowanych na terenie Polski, 

c) działań zrealizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, 

d) przedsięwzięć zaplanowanych lub realizowanych w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w Regionalnych Programach 

Operacyjnych. 
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Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Procedurach realizacji projektu 

grantowego oraz załącznikach do Procedur, w tym Karcie Oceny Specyfikacji 

Innowacji. 

 

Niniejsze ogłoszenie naboru Wniosków o powierzenie grantów, a także Procedury realizacji 

projektu grantowego z załącznikami, w tym wzór Wniosku o powierzenie grantu 

(Specyfikacji Innowacji Społecznych) zamieszczono na stronie internetowej projektu 

grantowego www.innoes.pl, zakładka NABORY. 

 

Pytania dotyczące naboru Wniosków prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: 

innoes@pap.rzeszow.pl 

 

http://www.innoes.pl/
mailto:innoes@pap.rzeszow.pl

