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Słownik 
 

Beneficjent – wnioskodawca, którego projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na 

skalowanie innowacji społecznej – DGA S.A. 

Grant – środki finansowe PO WER, które Beneficjent projektu Grantowego powierzył 

Grantobiorcy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu służącemu 

skalowaniu innowacji społecznej. 

Grantobiorca – podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, które zawarły kontrakt z 

NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla 

Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży). Podmiot publiczny albo prywatny, inny niż Beneficjent lub Partner projektu 

Grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta projektu 

Grantowego w ramach realizacji projektu Grantowego. Podmiot, który jednocześnie 

wykorzystuje innowację w swojej działalności na rzecz Odbiorców innowacji , otwarty na nowe 

działania i charakteryzujący się otwartością na zmianę oraz systemowym podejściem do jej 

wprowadzenia.  

Grupa docelowa - Zgodnie z Wytycznymi monitorowania postępu rzeczowego, grupą docelową 

projektów innowacyjnych w PO WER są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań.  

Innowacja społeczna - oznacza innowację społeczną pn. „Model DOM – model wsparcia rodzin 

z dzieckiem onkologicznym” (dalej „Model DOM”). Została ona opracowana przez Fundację 

Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem 

Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz przetestowana z 

udziałem rodzin z dzieckiem onkologicznym objętych leczeniem przez Szpital Kliniczny im. 

Karola Jonschera UM w Poznaniu. Szczegółowy opis modelu wraz z pełną dokumentacją jest 

dostępny na stronie: http://wsparciezdrowiadzieci.pl/  

Odbiorcy innowacji -  osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji. Grupa ta 

obejmuje rodziny, w których pojawiła się potrzeba opieki nad dziećmi wynikająca z choroby 

nowotworowej. 

Okres wdrażania innowacji – indywidualny dla każdego Grantobiorcy okres realizacji umowy o 

powierzenie grantu, w trakcie którego podejmowane są działania mające na celu wdrożenie 

skalowanej innowacji. 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
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Partner - podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony   w 

zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem  (i 

ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w umowie o 

dofinansowanie i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. W ramach projektu “MODEL DOM– 

skalowanie innowacji społecznej” funkcję Partnera pełni FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY), ul. Gniewska 81 , 60-454 Poznań. 

Użytkownicy innowacji - Grantobiorcy – podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, 

które zawarły kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej  

i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).  

Pozostali użytkownicy innowacji: 

1. instytucje/organizacje działające w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, np. instytucje pomocy   

społecznej, takie jak np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 

organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się zdrowiem, opieką nad rodziną, dziećmi, 

wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych, w szczególności te współpracujące z placówkami 

medycznymi prowadzącymi leczenie onkologiczne dzieci; 

2. inne niż wymienione jako użytkownicy – Grantobiorcy: placówki medyczne, np. szpitale z 

oddziałami onkologii dziecięcej (dalej: szpitale), placówki medyczne prowadzące leczenie w 

miejscu zamieszkania dzieci chorych onkologicznie; 

3. inne niż wymienione jako użytkownicy – Grantobiorcy: placówki zajmujące się pomocą 

psychologiczną, np. poradnie mające możliwości świadczenia nieodpłatnej pomocy 

psychologicznej. 

Plan wdrażania innowacji – dokument opracowany wspólnie przez Beneficjenta i 

Grantobiorcę, po wyborze Grantobiorcy. Stanowi obowiązkowy załącznik do umowy o 

powierzenie grantu. Zawiera budżet i określa rezultaty wdrażania innowacji (dalej również 

PWI). 

Projekt Grantowy - jest przedsięwzięciem, w ramach którego jego Beneficjent udziela grantów 

na przeprowadzenie zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców. 

Skalowanie innowacji społecznych – zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce wybranych 
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mikro-innowacji, wypracowanych i przetestowanych w konkursie na inkubację innowacji 

społecznych ogłoszonym przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach 

Działania 4.1 PO WER w 2015 r., które miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo 

zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą 

skalę. 

Uczestnik projektu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, osoba fizyczna lub podmiot 

bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. W przypadku projektów Grantowych Grantobiorca 

to jednocześnie uczestnik projektu. 

Umowa o powierzenie grantu – umowa regulująca wdrożenie skalowanej innowacji w ramach 

grantu udzielanego Grantobiorcy przez Beneficjenta. 

PO WER - oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. “MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” , które 

realizowane jest przez DGA S.A. 

Fiszka – dokument aplikacyjny opracowywany przez podmiot przystępujący do naboru grantów 

na wdrażanie innowacji „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” zawierający 

informacje o spełnianiu kryteriów podmiotowych i przedmiotowych oraz zobowiązanie 

skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie przez Grantodawcę. 

Komisja – zespół ekspertów (stanowiących personel projektu oraz ekspertów zewnętrznych) 

powołanych przez Grantodawcę, których zadaniem jest merytoryczna ocena fiszek oraz wybór 

Grantobiorców. 
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1. Przeznaczenie grantów 

 
Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działań o charakterze wdrożeniowym 

polegających na skalowaniu innowacji „Model DOM – model wsparcia rodzin z dzieckiem 

onkologicznym” (wg planu wdrażania innowacji), w tym na: 

 

 przygotowaniu do wdrażania innowacji w wybranym konkretnym środowisku, do którego 

skierowane jest wypracowane rozwiązanie oraz 

 wdrożeniu innowacji w grupie odbiorców i użytkowników innowacji adekwatnej do 

założeń skalowanego rozwiązania.  

 
Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji grantu zgodnie z modelem podlegającym 

skalowaniu.  

 

W ramach grantu nie jest możliwa realizacja działań polegających na opracowaniu nowego 

rozwiązania. 

 
Możliwe będzie wprowadzanie modyfikacji do skalowanej innowacji pod warunkiem ujęcia tych 

modyfikacji w planie wdrażania innowacji oraz w porozumieniu z Grantodawcą. Zmiany muszą 

zostać zainicjowane przez potencjalnego Grantobiorcę, przed podpisaniem umowy, najpóźniej 

na etapie tworzenia planu wdrażania innowacji. Zmiany muszą zostać uzasadnione na piśmie. 

Zmiany podlegają analizie, akceptacji lub modyfikacji przez Grantodawcę. Proponowane 

zmiany mogą zostać odrzucone przez Grantodawcę.  

 

Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji we wdrażaniu Modelu DOM musi spełniać 2 

warunki: 

1) wprowadzone zmiany nie mogą powodować utraty pierwotnego charakteru innowacji, 

2) zmiany powinny wynikać z analizy potrzeb i dostępności zasobów na terenie wdrażania 

innowacji.  
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1.1.  Zachowanie trwałości rezultatu 

Zadaniem Grantobiorcy jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, które umożliwią 

funkcjonowanie skalowanego rozwiązania w sposób trwały po zakończeniu realizacji projektu   

u Grantobiorcy.  

 

Powinno się to odbywać poprzez 2 procesy: 

1) Pierwszy proces: Zaangażowanie przez Grantobiorcę na okres minimum 12 miesięcy (po 

zakończeniu grantu) personelu przeszkolonego i stosującego narzędzia wypracowane w 

projekcie na rzecz rodzin dzieci z chorobami onkologicznymi (o ile będzie taka zgłoszona 

potrzeba) – weryfikowane przez Grantodawcę na podstawie oświadczenia Grantobiorcy 

składanego w momencie podpisywania umowy o powierzenie grantu oraz poprzez 

monitoring przez okres 12  miesięcy od momentu rozliczenia grantu tj. akceptacji przez 

Grantodawcę sprawozdania końcowego (rozmowa/wywiad-ankieta w zakresie działania 

MODELU DOM z osobą upoważnioną do podejmowania decyzji u Grantobiorcy - w 

okresach co 6 miesięcy; forma i narzędzia monitoringu mogą ulec zmianie, jednak nie 

później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji działań zaplanowanych w Planie 

wdrażania innowacji.)  

 

2) Drugi proces: Wypracowanie w toku realizacji grantu innych mechanizmów, które 

zapewnią trwałe funkcjonowanie rozwiązania (proces musi zostać zaakceptowany przez 

Grantodawcę) wskazane w opracowanej i zaakceptowanej strategii wdrożenia zmiany w 

instytucji dla każdego Grantobiorcy (podpisana przez każdego Grantobiorcę jako 

potwierdzenie trwałości i kontynuacji działań zrealizowanych w grancie). 
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2. Tryb aplikowania o granty oraz zasady oceny, w tym procedury 
dotyczące rozpatrywania skarg 

 

2.1. Opis rekrutacji 

 
 Wybór Grantobiorców zostanie dokonany w otwartych naborach o charakterze 

ogólnopolskim z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości. Warunkiem udziału 

w rekrutacji jest złożenie fiszki w terminie ogłoszonego naboru za pośrednictwem strony 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ 

 Informacje o naborach oraz dokumenty rekrutacyjne będą publikowane na stronie  

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ 

 Grantodawca zorganizuje jedną rundę rekrutacji Grantobiorców (jeden nabór fiszek 

skalowanej innowacji). Dopuszcza się przeprowadzenie rund uzupełniających w 

przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby Grantobiorców lub w przypadku 

niewykorzystania alokacji w funduszu Grantowym. Wartość funduszu Grantowego 

wynosi 1.200.000,00 PLN.  

 Informacja o rekrutacji Grantobiorców i terminach naboru fiszek skalowanej innowacji 

będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych 

przed rozpoczęciem naboru fiszek skalowanej innowacji. Okresy, w jakich składane będą 

fiszki skalowanej innowacji nie będą krótsze niż 7 dni kalendarzowych każdy. 

 
 

2.2. Tryb aplikowania 

 

 Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o grant jest wypełnienie fiszki w języku 

polskim. Fiszkę skalowanej innowacji potencjalny Grantobiorca wypełnia na formularzu-

fiszce, w formie elektronicznej i składa podpisaną przez osoby uprawnione do 

reprezentacji instytucji zgodnie z dokumentami rejestrowymi za pośrednictwem strony 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
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internetowej http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ w postaci skanu w formacie PDF.  

 Fiszka jest dostarczana Grantodawcy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 

strony internetowej http://wsparciezdrowiadzieci.pl/. Za datę wpływu fiszki skalowanej 

innowacji uznaje się termin złożenia wersji elektronicznej za pośrednictwem strony 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ 

 Każdy Grantobiorca może wycofać złożoną przez siebie fiszkę skalowanej innowacji z 

uczestnictwa w procedurze wyboru Grantobiorców. W tym celu należy na adres e-mail 

biuro@wsparciezdrowiadzieci.pl wysłać wniosek o wycofanie fiszki z procedury. Złożenie 

takiego wniosku może nastąpić w każdym momencie przeprowadzania procedury wyboru 

Grantobiorców. 

 Jeden Grantobiorca może złożyć jedną fiszkę skalowanej innowacji w ramach projektu.  

 

2.3. Kryteria oceny  

 
Za przeprowadzenie procedury oceny fiszek skalowanej innowacji i wybór Grantobiorców do 

wdrażania skalowanej innowacji i otrzymania grantu odpowiada Grantodawca. Przedstawiciele 

Grantodawcy uczestniczący w procedurze oceny formalnej i merytorycznej fiszek, a także 

członkowie Komisji będą składać oświadczenia o braku powiązań ze wszystkimi 

Grantobiorcami.  

Na łączną ocenę fiszki skalowanej innowacji i wyboru Grantobiorców będą składały się 

następujące etapy: 

1. Ocena formalna fiszki skalowanej innowacji prowadzona przez pracowników 

Grantodawcy zgodnie z kryteriami oceny formalnej. 

2. Ocena merytoryczna fiszki skalowanej innowacji prowadzona przez ekspertów 

skupionych w Komisji zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. 

3. Wybór Grantobiorców i dopracowanie pomysłu na skalowaną innowację przy 

aktywnym wsparciu Grantodawcy oraz przygotowanie przez Grantobiorcę planu 

wdrażania innowacji i uzgodnienie planu z Grantobiorcą efektem czego będzie 

podpisany protokół uzgodnienia. Wzór Planu wdrażania innowacji wraz z protokołem 

mailto:biuro@wsparciezdrowiadzieci.pl
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uzgodnienia będą  opublikowane na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ co 

najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru fiszek. 

4. Podpisanie z Grantobiorcą umowy o powierzeniu grantu. Wzór umowy powierzenia 

grantu będzie opublikowany na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ co najmniej 

14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru fiszek 

2.4. Ocena formalna  

Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie oceny spełnia/nie spełnia w ramach 

poszczególnych kryteriów formalnych: 

 

L.p. Kryteria formalne Opis kryterium Sposób oceny  

1.  Złożenie fiszki skalowanej 
innowacji w terminie 
naboru/rundy rekrutacji.
  

Grantobiorca złożył fiszkę 
w terminie wskazanym w 
ogłoszeniu naboru 

Data wpłynięcia fiszki na 
adres email wskazany w 
ogłoszeniu naboru 

2.  Wnioskodawca złożył w 
naborze tylko 1 fiszkę  

Jeśli Wnioskodawca złożył 
kilka fiszek Grantodawca 
przyjmuje pierwszą, która 
wpłynęła pod wskazany w 
naborze adres. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie bazy 
Grantodawcy.  
 

3.  Złożenie fiszki skalowanej 
innowacji na właściwym 
formularzu 

Grantobiorca złożył fiszkę 
na formularzu 
udostępnionym na stronie 
www.wsparciezdrowiadzie
ci.pl i nie dokonywał 
modyfikacji wzoru 

Weryfikacja kryterium 
będzie prowadzona na 
podstawie danych 
wskazanych w fiszce.  

4.  Złożenie fiszki skalowanej 
innowacji przez podmiot 
uprawniony.  

Podmiotami 
uprawnionymi do 
ubiegania się o grant są 
podmioty publiczne lub 
prywatne funkcjonujące w 
systemie ochrony zdrowia, 
które zawarły kontrakt z 
NFZ na prowadzenie 
Ośrodka Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i 
Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci  
i Młodzieży (I poziom 
referencyjny nowego 
modelu ochrony zdrowia 
psychicznego dzieci i 

Weryfikacja kryterium 
będzie prowadzona na 
podstawie danych 
wskazanych w fiszce 
skalowanej innowacji w 
formie oświadczenia oraz na 
podstawie danych 
pochodzących z rejestrów 
właściwych dla formy 
prawnej Grantobiorcy np. 
KRS, Rejestru 
przedsiębiorców CEIDG oraz 
Wykazu ośrodków I stopnia 
referencyjnego systemu 
ochrony zdrowia 
psychicznego dzieci i 

http://www.wsparciezdrowiadzieci.pl/
http://www.wsparciezdrowiadzieci.pl/
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młodzieży). 
 

młodzieży prowadzonego 
przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i dostępny na 
stronie NFZ  (link 
bezpośredni: 
https://www.nfz.gov.pl/dla-
pacjenta/informacje-o-
swiadczeniach/ochrony-
zdrowia-psychicznego-dzieci-
i-mlodziezy/) 
 

5.  Złożenie fiszki skalowanej 
innowacji dotyczącej 
właściwej grupy odbiorców 
innowacji. 

Grantobiorca kieruje 
wsparcie do rodzin z 
dzieckiem chorym 
onkologicznie i ich 
otoczenia 

Spełnienie niniejszego 
kryterium jest weryfikowane 
na podstawie zapisów pkt 
III/16 fiszki skalowanej 
innowacji. 
 

6.  Działania przewidziane w 
fiszce skalowanej innowacji 
będą realizowane na 
terenie działalności 
placówki  

Grantobiorca posiada 
możliwość objęcia 
wsparciem w ramach 
projektu rodzin z 
terytorium będącego 
obszarem działania 
Ośrodka Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej  i 
Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i Młodzieży, 
będącego Grantobiorcą. 

Spełnienie niniejszego 
kryterium jest weryfikowane 
na podstawie zapisów pkt 
III/13 fiszki skalowanej 
innowacji. 
 

7.  Okres realizacji Grantu 
mieści się w wyznaczonym 
terminie 

Czas trwania grantu od 6 
do 12 miesięcy – nie dłużej 
niż do 31.08.2023r. 

Spełnienie niniejszego 
kryterium jest weryfikowane 
na podstawie zapisów pkt 
III/12 fiszki skalowanej 
innowacji. 
 

8.  Wartość wnioskowanego 
grantu nie przekracza 80 
000 zł.  
 

Maksymalna kwota grantu 
wynika z alokacji w ramach 
projektu oraz planowanej 
liczby Grantobiorców  

Spełnienie niniejszego 
kryterium jest weryfikowane 
na podstawie zapisów pkt 
III/19 fiszki skalowanej 
innowacji. 

9.  Grantobiorca będzie 
wykorzystywał innowację 
w swojej działalności na 
rzecz odbiorców 

Podmiotami 
uprawnionymi do 
ubiegania się o grant mogą 
być wyłącznie podmioty, 
które jednocześnie 
wykorzystują innowację w 

Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie, że 
Grantobiorca będzie 
wykorzystywał innowację w 
swojej działalności na rzecz 
odbiorców. 
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swojej działalności na 
rzecz odbiorców innowacji. 
Oznacza to, że mogą to 
być podmioty świadczące 
takie usługi, a nie np. 
podmioty koordynujące 
ich świadczenie. 
 

Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (‘TAK”) 

10.  Grantobiorca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o 
dofinansowanie 

Grantobiorca nie może 
podlegać wykluczeniu z 
możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie, w tym 
wykluczeniu, o którym 
mowa w art. 207 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych.  
 

Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie, że 
Grantobiorca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o 
dofinansowanie, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa 
w art. 207 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 
Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (‘TAK”) 

11.  Grantobiorca nie jest 
powiązany osobowo i 
kapitałowo z Grantodawcą 
i partnerami w projekcie 
pn. „MODEL DOM– 
skalowanie innowacji 
społecznej” 

Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne 
powiązania między 
Grantobiorcą,  
a Grantodawcą oraz 
Grantobiorcą, a Partnerem 
w projekcie ”Model DOM” 
polegające w szczególności 
na: 
1) uczestniczeniu w 

spółce jako wspólnik 
spółki cywilnej lub 
spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 
10% udziałów lub akcji, 
o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów 
prawa, 

3) pełnieniu funkcji 
członka organu 
nadzorczego lub 
zarządzającego, 

Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie, że 
Grantobiorca nie jest 
powiązany osobowo i 
kapitałowo z Grantodawcą i 
partnerami w projekcie pn. 
„MODEL DOM– skalowanie 
innowacji społecznej”. 
Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (‘TAK”) 
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prokurenta, 
pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w 
związku małżeńskim, w 
stosunku 
pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii 
prostej, 
pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub 
powinowactwa 
drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 
 

12.  Grantobiorca nie będzie 
finansował działań w 
ramach Grantu 
finansowanych już z innych 
źródeł  

Wdrożenie innowacji nie 
może powodować 
podwójnego finansowania 
usług zdrowotnych i 
społecznych.  
 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie oświadczenia 
ujętego w pkt IV fiszki 
skalowanej innowacji.  
Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie o 
braku podwójnego 
finansowania usług 
zdrowotnych i/lub 
społecznych przy wdrażaniu 
innowacji.  
Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (”TAK”) 

13.  Grantobiorca podpisał bądź 
zobowiązał się do 
podpisania 
umowy/porozumienia ze 
Szpitalem/Oddziałem 
Onkologii Dziecięcej w celu 
realizacji zadań w ramach 
Grantu. 

Jednym z założeń projektu 
jest współpraca ze 
Szpitalem/Oddziałem 
Onkologii Dziecięcej w celu 
realizacji zadań w ramach 
Grantu. 

Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie o 
podpisaniu 
umowy/porozumienia ze 
Szpitalem/Oddziałem 
Onkologii Dziecięcej w celu 
realizacji zadań w ramach 
Grantu.  
Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (‘TAK”) 

14.  Grantodawca posiada pod Jednym z założeń projektu Spełnienie niniejszego 
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opieką (w momencie 
składania fiszki o 
przyznanie grantu) co 
najmniej dwie rodziny z 
dzieckiem chorym 
onkologicznie lub 
zidentyfikował (w 
momencie składania fiszki 
o przyznanie grantu) co 
najmniej dwie takie 
rodziny, które mogłyby 
zostać objęte wsparciem z 
terytorium będącego 
obszarem działania 
Ośrodka Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej  i 
Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i Młodzieży 

jest objęcie wsparciem 
rodzin z dzieckiem chorym 
onkologicznie. 

kryterium jest weryfikowane 
na podstawie zapisów pkt 
III/17 fiszki skalowanej 
innowacji oraz oświadczenia. 
Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie o 
posiadaniu pod opieką (w 
momencie składania fiszki o 
przyznanie grantu) co 
najmniej dwóch rodzin z 
dzieckiem chorym 
onkologicznie lub 
zidentyfikował (w momencie 
składania fiszki o przyznanie 
grantu) co najmniej dwie 
takie rodziny, które mogłyby 
zostać objęte wsparciem z 
terytorium będącego 
obszarem działania Ośrodka 
Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej  i 
Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i Młodzieży. 
Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (‘TAK”) 

15.  Grantobiorca zobowiązał 
się do korzystania ze 
wsparcia Grantodawcy przy 
opracowywaniu, wdrażaniu 
i monitorowaniu planu 
wdrażania innowacji 
zgodnie z opisem tego 
wsparcia zamieszczonym 
na stronie 
http://wsparciezdrowiadzie
ci.pl/. 

Jednym z założeń projektu 
jest udzielenie 
Grantobiorcy 
kompleksowego wsparcia 
Grantodawcy.  

Fiszka zawiera pozytywnie 
odznaczone oświadczenie 
Grantobiorcy o obowiązku 
korzystania ze wsparcia 
Grantodawcy przy 
opracowywaniu, wdrażaniu i 
monitorowaniu planu 
wdrażania innowacji zgodnie 
z opisem tego wsparcia 
zamieszczonym na stronie 
http://wsparciezdrowiadzieci
.pl/. 
Na podstawie oświadczenia 
zawartego w fiszce – 
zaznaczenie pozytywnej 
odpowiedzi (‘TAK”) 

 

Fiszki skalowanej innowacji, które pozytywnie przejdą etap oceny formalnej (odpowiedź tak w 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
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każdym kryterium oceny formalnej) przechodzą do etapu oceny merytorycznej. W ramach 

oceny formalnej istnieje możliwość poprawy oczywistych omyłek pisarskich w terminie 3 dni 

roboczych od dnia następującego po dniu przekazania wezwania do uzupełnienia. Zakres 

poprawy oczywistych omyłek dotyczy: braku wypełnienia jednego z pól, braku podpisu, braku 

danych instytucji i innych kwestii formalnych zawartych w formularzu. Grantodawca sporządza 

protokół z oceny formalnej fiszek skalowanej innowacji. Protokół z oceny formalnej 

Grantodawca publikuje na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ niezwłocznie po 

zakończeniu oceny formalnej. 

 

2.5. Ocena merytoryczna  

 
Ocena punktowa dokonywana jest przez ekspertów skupionych w Komisji. Każda fiszka jest 

oceniana niezależnie przez 2 ekspertów (eksperci podpisują klauzulę bezstronności w stosunku 

do wszystkich ocenianych Grantobiorców). 

Kryteria merytoryczne obejmują następujące kryteria oceny w skali od 1 do 5 punktów: 

 

L.p. Kryteria 
merytoryczne 

Opis kryterium Sposób oceny  

1.  Grantobiorca  
posiada odpowiednie 
oświadczenie  
do realizacji grantu.  
 
 

Doświadczenie Grantobiorcy w 
obszarze problemowym, w tym 
w szczególności dotychczasowa 
praca na rzecz grupy 
odbiorców innowacji w 
zakresie świadczenia usług 
społecznych i zdrowotnych  

Doświadczenie w obszarze 
problemowym Grantobiorcy 
będzie oceniane na podstawie 
zapisów w fiszce skalowanej 
innowacji – w punkcie 
dotyczącym potencjału 
wdrożenia Grantobiorcy 
(Kryterium oceniane punktowo - 
maksymalna liczba punktów: 5) 

2.  Grantobiorca posiada 
odpowiedni potencjał 
do realizacji grantu.  
 

Ocenie w kryterium podlega 
posiadany przez Grantobiorcę 
potencjał merytoryczny,  
techniczny i organizacyjny; 
posiadany dodatkowy  
potencjał do współpracy 
lokalnej – wskazanie sieci 
współpracujących placówek, 
dodatkowe umowy ze 
Szpitalem/Oddziałem Onkologii 
Dziecięcej. 

Potencjał Grantobiorcy 
oceniany będzie na podstawie 
zapisów w fiszce skalowanej 
innowacji – w punkcie 
dotyczącym potencjału 
wdrożenia i współpracy 
Grantobiorcy 
(Kryterium oceniane punktowo - 
maksymalna liczba punktów: 5) 
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Minimalny potencjał wdrożenia 
to zapewnienie opieki 
profesjonalnej rozumianej jako, 
dysponowanie w dniu 
składania fiszki min. 1 
psychoonkologiem czy 
psychologiem, 
przeprowadzającym analizy 
potrzeb i świadczącym 
wsparcie dla rodzin oraz 
edukatorem szkolącym z 
„Modelu DOM” przedstawicieli 
środowiska lokalnego. Forma 
dysponowania personelem: 
umowa o pracę, umowa 
cywilno – prawna, kontrakt, 
porozumienie o 
współpracy/deklaracja 
współpracy. 
 

3.  Zaplanowane w 
ramach grantu 
działania dotyczą 
założeń „MODELU 
DOM” 

Opis uzasadnienia wskazuje na 
zgodność z Modelem DOM. 
Szczegółowy opis modelu 
znajduje się na stronie 
www.wsparciezdrowiadzieci.pl  
 

Kryterium oceniane na 
podstawie punktu III koncepcji 
(Kryterium oceniane punktowo - 
maksymalna liczba punktów: 5) 

4.  Zaplanowane w 
ramach grantu 
działania są 
uzasadnione 

Opis uzasadnienia wskazuje na  
realne zapotrzebowanie na 
wsparcie (opis grupy 
odbiorców). 
 

Kryterium oceniane na 
podstawie punktu III koncepcji 
(Kryterium oceniane punktowo - 
maksymalna liczba punktów: 5) 
 

5.  Zaplanowane w 
ramach grantu 
działania są 
efektywne czasowo i 
finansowo  

Ocena części finansowej 
obejmuje: racjonalność i 
efektywność wydatków, z 
zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów; 
prawidłowość konstrukcji 
budżetu, harmonogram 
wydatkowania grantu 
(kamienie milowe-określone 
efekty cząstkowe)  
 

Kryterium oceniane na 
podstawie punktu III koncepcji 
oraz na podstawie 
Harmonogramu rzeczowo -
finansowego 
(Kryterium oceniane punktowo - 
maksymalna liczba punktów: 5) 

6.  Grantobiorca 
zapewnienia trwałość 

Opis Planu zapewnienia 
trwałości wdrażanego 

Kryterium oceniane na 
podstawie pkt. III / podpunkt 20  

http://www.wsparciezdrowiadzieci.pl/
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wdrażanego 
rozwiązania 

rozwiązania (ocena 
implementacji rozwiązania do 
stałej praktyki ośrodka, 
zobowiązanie do 
zaangażowania na okres min. 
12 miesięcy po zakończeniu 
grantu, personelu 
przeszkolonego i stosującego 
narzędzia skalowanego 
modelu) 
 

(Kryterium oceniane punktowo - 
maksymalna liczba punktów: 5) 

7.  Liczba rodzin objętych 
wsparciem 

Kryterium dodatkowo 
punktowane: Grantobiora 
obejmie wsparciem większą 
liczbę rodzin niż wskazane 
minimum.  

Kryterium oceniane na 
podstawie pkt. III / podpunkt 17 
–1 pkt za każdą dodatkową  
(ponad obligatoryjne 2 rodziny) 
rodzinę wskazaną do objęcia 
wsparciem) jednak nie więcej 
niż 3 punkty.  
Kryterium nie jest wliczane do 
limitu min. 60%. 

 
W trakcie oceny merytorycznej oceniający sprawdzą także czy nie występują przesłanki do 

wystąpienia pomocy publicznej (w tym de minimis). 

 

Każdy z dwóch oceniających fiszkę ekspertów dokonuje oceny przyznając punkty w każdym 

kryterium merytorycznym i wypełnia kartę oceny merytorycznej (ocena w skali od 1 do 5 dla 

kryteriów 1-6 oraz 1-3 dla dodatkowego kryterium 7). Średnia punktów przyznanych przez 

ekspertów stanowi punktację uzyskaną przez Grantobiorcę w ocenie merytorycznej. 

Fiszki skalowanej innowacji, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną zostają 

zamieszczone na liście rankingowej jako podmioty rekomendowane do otrzymania grantu. Aby 

uzyskać pozytywną ocenę konieczne jest uzyskanie jednocześnie:  

1.  średniej punktów od 2 oceniających ogółem powyżej 60% maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania w kryteriach 1-6 i  

2.  średniej punktów od 2 oceniających w każdym z punktowanych pól)na poziomie 

minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w kryterium 1-6.  

Grantodawca sporządza protokół z oceny merytorycznej fiszek skalowanej innowacji oraz listę 
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rankingową zawierającą przyznane oceny i wskazującą fiszki wybrane do powierzenia grantu 

oraz publikuje ją na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/. 

Po zakończeniu oceny Grantodawca przekazuje w terminie 7 dni potencjalnym Grantobiorcom 

pisemną informację o zakończeniu oceny ich fiszek oraz wynikach naboru tj.: 

a. pozytywnej ocenie fiszki skalowanej innowacji oraz wybraniu jej do powierzenia grantu, 

b. pozytywnej ocenie fiszki skalowanej innowacji oraz z uwagi na ograniczoną dostępność 

środków umieszczeniu jej na liście rezerwowej, 

c. negatywnej ocenie fiszki skalowanej innowacji. 
 

W przypadku wybrania fiszki skalowanej innowacji do powierzenia grantu z Grantobiorcą w 

terminie 7 dni roboczych skontaktuje się Ekspert ds. strategii - przygotowania, planu 

wdrażania innowacji w celu przygotowania planu wdrażania innowacji. 

W przypadku zakwalifikowania Grantobiorcy na listę rezerwową istnieje możliwość: 

przyznania grantu w przypadku, gdy Grantobiorca z wyższą liczbą punktów zrezygnuje z 

realizacji grantu lub nie opracuje i/lub nie przedłoży w terminie planu wdrażania innowacji 

lub nie wykorzysta całości środków z grantu. 

W przypadku negatywnej oceny fiszki proces naboru zostaje zakończony, jednakże 

Grantobiorcy przysługuje procedura odwoławcza opisana poniżej. 

Grantobiorcy, których fiszka uzyskała ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia 

odwołania. Instytucją, która rozpatruje odwołanie jest Grantodawca. Celem wniesienia 

odwołania jest ponowna weryfikacja złożonej fiszki oraz dokonanej oceny pod kątem 

spełnienia kryteriów wyboru określonych w procedurze. Odwołanie może dotyczyć każdego 

etapu oceny fiszki, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń 

proceduralnych). Gdy kwota przeznaczona na nabór nie wystarcza na wybranie fiszki do 

dofinansowania w formie grantu, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki 

wniesienia odwołania. 

Sposób złożenia odwołania: Protest należy złożyć na piśmie w formie papierowej, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu publikacji wstępnej 

listy rankingowej, na adres Biura Projektu w Poznaniu, przy ul. Towarowej 37 (osobiście lub 
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drogą pocztową, lub za pośrednictwem kuriera). Pod uwagę brana jest data wpływu protestu 

do Beneficjenta. 

Odwołanie powinno zawierać: 

 
1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania – Grantodawcy, 
 
2. oznaczenie Grantobiorcy, 

 
3. tytuł fiszki skalowanej innowacji, 

 
4. wskazanie kryteriów wyboru fiszki skalowanej innowacji, z których oceną Grantobiorca 

się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, 

5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, 

jeżeli zdaniem Grantobiorcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

6. podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania. 
 

 

Odwołanie jest rozpatrywane przez Grantodawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 

jego otrzymania. Grantodawca informuje potencjalnego Grantobiorcę na piśmie o wyniku 

rozpatrzenia jego odwołania. 

Podczas rozpatrywania odwołania sprawdzana jest zgodność złożonej fiszki skalowanej 

innowacji tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane w odwołaniu 

lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania oceny podniesionych przez 

Grantobiorcę. 

W wyniku rozpatrzenia odwołania Grantodawca może: 

1. nie uwzględnić odwołania, 

2. uwzględnić odwołanie; w takim przypadku kieruje fiszkę skalowanej innowacji do 

właściwego etapu oceny albo aktualizuje listę rankingową z zastrzeżeniem pkt 3., 

3. Grantobiorca, którego odwołanie zostało uwzględnione otrzymuje grant pod warunkiem, że 

łączna przyznana punktacja i tym samym miejsce na liście rankingowej a także dostępna  

w naborze pula środków przeznaczonych na granty, kwalifikuje Grantobiorcę do otrzymania 
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grantu. 

Po zakończeniu oceny fiszek skalowanej innowacji Grantodawca przystępuje do realizacji 

działań wspierających Grantobiorcę w stworzeniu planu wdrażania innowacji i uzgodnieniu 

jego ostatecznego kształtu. Uzgodnienie planu wdrażania innowacji jest warunkiem 

podpisania umowy o powierzenie grantu. Plan wdrażania innowacji staje się załącznikiem i 

integralną częścią umowy o powierzenie grantu. 

Grantodawca sporządza listę Grantobiorców, z którymi została podpisana umowa  

o powierzenie grantu i publikuje ją na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/niezwłocznie 

po podpisaniu ostatniej umowy o powierzenie grantu w ramach danego naboru. 
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3. Zakres planu wdrażania innowacji i umowy o powierzenie grantu 

Wzór umowy o powierzenie grantu, w tym wzór planu wdrożenia innowacji są dostępne na 

stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ 

Grantobiorcy, którzy podejmą się współpracy w dalszej kolejności będą zobowiązani do 

opracowania planu wdrażania innowacji obligującego co najmniej do: 

• nawiązania współpracy z placówką szpitalną w celu zebrania wywiadu dotyczącego 

potrzeb konkretnych rodzin oraz rodzaju wsparcia udzielanego przez placówkę 

medyczną, w której przebywa pacjent, 

• podjęcia współpracy z konkretnymi rodzinami i zrealizowania pogłębionej diagnozy 

rodziny przy wykorzystaniu narzędzi wskazanych w Modelu DOM, 

• przygotowania szczegółowego planu pracy z rodzinami, w których jest pediatryczny 

pacjent onkologiczny, na podstawie wyników diagnozy, 

 pracy z rodzinami w miejscu zamieszkania, pogłębiona analiza sytuacji w środowisku 

lokalnym, podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami. nawiązania współpracy  

z otoczeniem rodzin – podmiotami użytkownikami innowacji, 

 udziału w szkoleniu Grantobiorców udostępnienie materiałów szkoleniowych, ocena 

wyników szkoleń. 

 

3.1. Plan wdrażania innowacji 

Plan wdrażania innowacji jest opracowywany przez Grantobiorcę przy wsparciu i współpracy 

Grantodawcy. Jego uzgodnienie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzenie grantu. Plan 

wdrażania innowacji jest załącznikiem i integralną częścią umowy o powierzenie grantu. Przy 

opracowywaniu planu wdrażania innowacji Grantodawcy zostanie przydzielony Ekspert ds. 

strategii - przygotowania, planu wdrażania innowacji. 

Plan wdrażania innowacji będzie zawierał sposób, w jaki Grantobiorca będzie podejmował 

współpracę ze wskazanymi podmiotami. Istotnym elementem jest również dokładne zbadanie 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
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potrzeb, jakie występują na terenie, na którym ma być wdrażana innowacja, oraz dostępności 

zasobów, w tym kadrowych, osób z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami, 

przewidzianych w modelu. 

 
Zakres planu wdrożenia innowacji obejmuje: 

 
1) opis zespołu zaangażowanego do realizacji grantu  – skład zespołu, kwalifikacje  

i kompetencje, role i zakresy obowiązków, forma i warunki czasowe zaangażowania 

personelu, 

2) sposób rekrutacji odbiorców innowacji, w tym zasady kwalifikowania odbiorców 

ostatecznych innowacji do objęcia opieką, 

3) zbadanie potrzeb na terenie działania, sposób przygotowania i realizacji indywidualnego 

planu usług dla odbiorców ostatecznych innowacji, 

4) sposób komunikacji zespołu z odbiorcami i użytkownikami, 

5) zasady i formy monitoringu realizacji indywidualnego planu usług, 

6) sposób włączenia społeczności lokalnej (rodziny, sąsiadów, lokalnych instytucji  

i organizacji/szkoły itp) w realizację Modelu DOM, 

7) uzasadnienie modyfikacji wprowadzonych do modelu (jeśli dotyczy), 

8) opis działań zmierzających do zachowania trwałości skalowanej innowacji po zakończeniu 

jej wdrażania, 

9) opis rezultatów i wskaźników wdrażanej innowacji oraz sposobu ich pomiaru zawierający 

nazwę wskaźnika, jednostkę miary wskaźnika, wartość liczbową wskaźnika oraz opis 

sposobu pomiaru, 

10) opis sposobu zapewnienia standardów dostępności w ramach skalowanej innowacji, 

11) opis mechanizmów zapewniających zachowanie komplementarności z działaniami 

finansowanymi z innych źródeł, 

12) szczegółowy budżet planu wdrażania innowacji – określający rodzaj danego kosztu, ilość, 

jednostkę miary i cenę jednostkową oraz sposób szacowania wartości kosztu, 

13) harmonogram rzeczowo finansowy planu wdrażania innowacji. 

 

Koszty grantu szacowane są w oparciu o przedstawione przez Grantobiorcę kalkulacje (liczba 
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personelu, liczba godzin planowanego wsparcia, forma zatrudnienia). Grantodawca sprawdzi, 

czy wysokość grantu została wyliczona w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ocena kwalifikowalności stawek 

wynagrodzeń personelu realizującego usługi w ramach grantu będzie dokonywana przez 

Komisję Grantodawcy w odniesieniu do stawek rynkowych dla poszczególnych wydatków. 

Porównywalność między grantami odbywać się będzie podczas posiedzeń Komisji.  

W przypadku gdy stawka rynkowa przekracza stawki faktycznie stosowane u Grantobiorcy lub 

innych Grantobiorców, w uzasadnieniu pod budżetem Grantobiorca musi opisać 

przeprowadzone badanie rynku potwierdzające rynkowość stawek na lokalnym rynku pracy. 

Komisja akceptuje protokołem uzgodnień ostateczny kształt całego planu wdrożenia innowacji 

dla każdego Grantobiorcy.  

 

3.2. Umowa o powierzenie grantu 

Umowa o powierzenie grantu zostanie zawarta w formie dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzy pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Dopuszcza się możliwość podpisania 

umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podstawą do zawarcia Umowy  

o powierzenie grantu jest decyzja Komisji ujęta w protokole z jej posiedzenia oraz uzgodnienie 

planu wdrażania innowacji potwierdzone protokołem uzgodnień planu innowacji (wzór 

opublikowany na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/). 

Zawarcie Umowy o powierzenie grantu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu 

uzgodnienia planu innowacji oraz pod warunkiem dostarczenia przez Grantobiorcę 

dokumentów stanowiących niezbędne załączniki do Umowy. 

Po uzgodnieniu planu wdrażania innowacji Grantobiorca zostanie poproszony o dostarczenie 

do Grantodawcy (na adres DGA S.A. , ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań), niżej wymienionych 

dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu tj.: 

1) podpisanych przez osoby upoważnione: fiszki skalowanej innowacji i planu wdrożenia 

innowacji, 

2) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym ze wskazaniem numeru rachunku 

bankowego Grantobiorcy, na który ma zostać przekazany grant oraz danymi  

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
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osoby/osób reprezentującej podmiot przy podpisaniu umowy o powierzenie grantu, 

3) oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, podpisane przez osoby 

uprawnione ze strony Grantobiorcy, 

4) statutu podmiotu (jeśli dotyczy), 

5) wyciągu z KRS lub innego rejestru. 

 

Umowa o powierzenie grantu wskazuje przede wszystkim: 
 

 zadania Grantobiorcy objęte grantem, 
 

 wysokość przyznanego grantu, 
 

 okres wdrażania innowacji, 
 

 warunki przekazania i rozliczenia grantu, w tym informację o kwalifikowalności 

podatku VAT, 

 zasady i instrumenty wsparcia Grantobiorcy przez Grantodawcę w trakcie realizacji 

grantu, 

 zobowiązanie Grantobiorcy do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go 

niezgodnie z przeznaczeniem grantu, w tym z Modelem DOM, 

 zasady sprawozdawczości i monitoringu realizacji grantu, 
 

 zobowiązanie Grantobiorcy do poddania się monitoringowi i kontroli 

przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty, 

 zasady komunikacji Grantobiorcy z Grantodawcą, 
 

 zobowiązanie Grantobiorcy do stosownego informowania o realizowanym przez 

niego przedsięwzięciu i stosowania właściwych oznaczeń, zgodnie z zaleceniami 

Grantodawcy, 

 zakres danych osobowych odbiorców skalowanej innowacji przekazywanych 

Grantodawcy, 

 informację o zakresie pomocy de minimis (jeśli dotyczy), 
 

 informację o prawach autorskich do skalowanej innowacji w tym  udzielenie 
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sublicencji na skalowany „ MODEL DOM”.  

Warunkiem podpisania umowy o powierzenie grantu jest uzgodnienie planu wdrażania 

innowacji (podpisany protokół uzgodnienia). 

Warunkiem przekazania grantu jest zawarcie przez Grantodawcę i Grantobiorcę umowy 

powierzenia grantu wraz z planem wdrażania innowacji. 
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4. Informacja o trybie wypłacania i rozliczania grantów, w tym 
sprawozdawczości 

 

4.1.  Podział grantu na transze 

Granty będą przekazywane Grantobiorcom na podstawie podpisanych Umów o powierzenie 

grantu w transzach. Wartość i harmonogram wypłacania transz grantu będą powiązane  

z etapami realizacji grantu, określonymi w umowie. Przewiduje się wypłatę grantu w postaci 

od 2 do maksymalnie 4 transz. 

Transza grantu nie może przekraczać 50% wartości grantu, a jej wartość jest określona na 

podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego planu wdrażania innowacji indywidualnie 

dla każdego Grantobiorcy i określona w umowie o powierzeniu grantu. 

Każda transza (z wyjątkiem transzy zaliczkowej) będzie wypłacana w terminie określonym  

w umowie o powierzenie grantu po przedłożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania cząstkowego 

zawierającego opis stopnia osiągnięcia rezultatu/rezultatów określonych w planie wdrażania 

innowacji, wraz z wykazem poniesionych wydatków w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia sprawozdania cząstkowego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do umowy  

o powierzeniu grantu- wzór dostępny na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/. 

Kolejne transze wsparcia finansowego wypłacane są pod warunkiem osiągnięcia opisanych  

w planie wdrażania innowacji efektów dla danego etapu na poziomie 100%, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na poziomie min. 70%, w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich 

akceptacji przez Grantodawcę, zgodnie z zapisami §6 Umowy – wzór dostępny na stronie 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/. 

Grantodawca zastrzega możliwość wypłacenia Grantobiorcy transzy w terminie późniejszym 

niż wynikającym z umowy o powierzenie grantu pomimo spełnienia przez Grantobiorcę 

wszystkich warunków, w sytuacji gdy nie otrzyma w terminie środków od Instytucji 

Zarządzającej. 

Zasady ponoszenia wydatków reguluje umowa o powierzenie grantu (wzór dostępny na 

stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ oraz niniejsza procedura. 

 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
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4.2.  Kwalifikowalność wydatków 

Grantobiorcy są zobowiązani zapisami umowy o powierzenie grantu do ponoszenia wydatków  

w sposób gospodarny, racjonalny i oszczędny. Wydatki będą ponoszone w oparciu o budżet 

ujęty w planie wdrażania innowacji. 

Ze środków grantu powierzonego Grantobiorcy można ponosić wyłącznie koszty osobowe: 

 wynagrodzenia dodatkowego personelu w ośrodkach I poziomu referencyjnego (co 

do zasady, powinny być to koszty zaangażowania dodatkowego psychoonkologa czy 

psychologa, przeprowadzających analizy potrzeb i świadczących wsparcie dla rodzin), 

 wynagrodzenia edukatora szkolącego z „Modelu DOM” przedstawicieli środowiska 

lokalnego. 

W grancie kwalifikowalne są wydatki ponoszone przed podpisaniem umowy o powierzenie 

grantu, ale w terminie po otrzymaniu informacji o przyznaniu grantu o ile będą dotyczyć 

okresu realizacji grantu i będą się znajdowały w katalogu wydatków określonych w budżecie 

grantu. 

Wkład własny w skalowanej innowacji nie jest wymagany. 

 
W ramach realizacji grantu nie jest możliwe pobieranie opłat od odbiorców innowacji za usługi 

świadczone w ramach grantu. 

Wydatki w ramach grantu są uznane za kwalifikowalne jeśli: 
 

 zostały wyliczone w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów; 

 zostały poniesione w okresie wdrażania innowacji oraz po jego ustaniu, o ile wydatki 
dotyczą działań realizowanych w okresie wdrażania innowacji; 

 

 zostały poniesione zgodnie z umową o powierzenie grantu, w tym planem wdrażania 

innowacji, oraz zgodnie z Procedurami projektu Grantowego. 

 

Grantodawca na etapie oceny merytorycznej, na etapie opracowywania planu wdrażania 

innowacji i na etapie weryfikacji poniesionych wydatków, może żądać od Grantobiorcy 
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przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonego badania rynku potwierdzającego 

racjonalność wydatków.  

Liczba personelu Grantobiorcy powinna odnosić się do faktycznej liczby osób objętych 

wsparciem, tj. należy założyć angażowanie kadry w zależności od liczby odbiorców innowacji - 

liczby rodzin objętych wsparciem w ramach Modelu Dom.  

W ramach grantu nie jest możliwe zastosowanie ryczałtów/rozliczania ryczałtowego wydatków. 

 
Ponadto Grantobiorcy, zobowiązani do przestrzegania i stosowania zasad dotyczących 

zamówień i zakupów na podstawie powszechnie obowiązującego prawa (w tym przestrzegania 

PZP – jeśli dotyczy) oraz własnych procedur przy ponoszeniu wydatków w ramach grantu, 

stosując zasady wynikające z tych przepisów. Grantobiorca przed pierwszym rozliczeniem 

transzy dostarczy Grantodawcy oświadczenie o przestrzeganiu procedur w tym zakresie  

i wskaże obowiązujące go dokumenty (procedury) dotyczące udzielania zamówień w ramach 

jednostki.  

 

4.3. Komplementarność działań i zakaz podwójnego finansowania  

Działania w ramach grantu mogą być komplementarne do działań prowadzonych w ramach 

usług świadczonych ze środków publicznych w ramach projektów i kontraktów. Wydatki 

ponoszone w grancie mogą być komplementarne do świadczeń finansowanych z NFZ oraz 

innych źródeł. Oznacza to, że w przypadku konieczności sfinansowania usług przewidzianych w 

koszyku świadczeń, na zasadzie dodatkowości, możliwe jest ich sfinansowanie z grantu, 

jednakże w przypadku podmiotu posiadającego kontrakt z NFZ konieczne jest zapewnienie 

realizacji tych usług w sposób nieograniczający dostępu do świadczeń świadczeniobiorcom 

korzystającym ze świadczeń objętych umową z NFZ ani nieprowadzący do zmian warunków 

realizacji kontraktu z NFZ. 

Dodatkowo w sytuacji gdy Grantobiorca posiada kontrakt NFZ na realizację świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki, finansowanie ze środków grantu możliwe jest wyłącznie 

zgodnie z zasadą dodatkowości, co w szczególności oznacza że: 

 dofinansowanie w ramach grantu obejmuje działania, które nie są bezpośrednio 
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związane z zakresem świadczeń finansowanych przez NFZ i nie zachodzi podwójne 

finansowanie świadczenia 

 rozdzielność finansowania ze środków pochodzących z grantów i NFZ należy zapewnić 

na poziomie odbiorcy innowacji, co oznacza że ta sama osoba nie może otrzymać tych 

samych świadczeń w ramach kontraktu NFZ i dofinansowania w ramach grantu, np. 

osoba korzystająca z wsparcie psychologicznego w ramach kontraktu NFZ nie będzie 

miała możliwości skorzystania z takiej samej usługi w ramach grantu. 

Zapobieganie podwójnemu finansowaniu będzie prowadzone poprzez następujące typy 
działań: 

 
 działania edukacyjne kierowane do Grantobiorców informujące o zakazie 

podwójnego finansowania działań oraz o konsekwencjach wynikających z faktu 

podwójnego finansowania (niekwalifikowalność wydatków), 

 działania prewencyjne – konieczność podpisania oświadczeń o braku podwójnego 

finansowania oraz planowanie budżetów grantów przy wsparciu Grantodawcy, 

 działania kontrolne – sprawdzenie czy wydatki nie są pokrywane z innych źródeł w 

trakcie weryfikacji sprawozdań cząstkowych i sprawozdania końcowego oraz w 

trakcie ewentualnych kontroli doraźnych.  

Działania kontrolne i zapobiegające podwójnemu finansowaniu będą prowadzone poprzez: 

 
 stałe wsparcie i weryfikacja ekspertów ds. przygotowania, monitorowania i 

wspierania w trakcie opracowywania planów wdrażania innowacji, 

 zapisy umowy o powierzenie grantu - umowa o powierzenie grantu będzie zawierała 

klauzulę o konieczności prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz 

wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z grantu i zobowiązaniu do 

dołączania wydruków z tej ewidencji wraz z przesyłanym sprawozdaniem 

finansowym. Również zgodnie z zapisami umowy wraz ze sprawozdaniami 

cząstkowymi i końcowym Grantobiorca będzie miał obowiązek przedstawienia 

odpowiednio opisanej dokumentacji księgowej, na podstawie której sporządzono 

zestawienie dokumentów finansowych będące załącznikiem do sprawozdań.  

 oświadczenia Grantobiorców o braku podwójnego finansowania pozycji ujętych  
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w zestawieniu wydatków w sprawozdaniach cząstkowych oraz końcowym;  

 kontrolę wszystkich dokumentów finansowych załączanych do sprawozdań 

cząstkowych oraz końcowego – kopie dokumentów finansowych potwierdzone za 

zgodność z oryginałem będą sprawdzane pod kątem informacji o finansowaniu i 

wskazaniu źródła (odpowiedni opis każdego wydatku. Grantodawca weryfikuje 

wszystkie dokumenty załączone do zestawienia. 

 

4.4. Podatek VAT 

Wydatki w ramach grantu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). 

Grantobiorca oświadcza, czy kwoty wskazane w szczegółowym budżecie zawierają/nie 

zawierają VAT. Jeżeli Grantobiorca jest czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności 

zwolnionej z VAT, powinien przedstawić uzasadnienie braku prawnej możliwości odliczenia 

podatku VAT. Oznacza to, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny 

wyłącznie wówczas, gdy Grantobiorcy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, 

nie przysługuje prawo (czyli Grantobiorca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Uzasadnienie 

zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT 

naliczony należy sporządzić na dzień sporządzania sprawozdań cząstkowych i sprawozdania 

końcowego. Weryfikacja oświadczenia oraz jego aktualności na późniejszych etapach 

realizacji grantu będzie dokonywana przez Grantodawcę także na podstawie informacji o 

statusie podatnika VAT na stronie Ministerstwa Finansów. Posiadanie wyżej wymienionego 

prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet 

jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez Grantobiorcę czynności 

zmierzających do realizacji tego prawa. Z uzasadnienia powinno przede wszystkim wynikać, 

dlaczego planowane do zakupienia w ramach grantu towary lub usługi nie mogą zostać przez 

Grantobiorcę wykorzystane do prowadzonej działalności opodatkowanej. Na etapie 

podpisywania umowy o powierzenie grantu Grantobiorca składa oświadczenie  

o kwalifikowalności podatku VAT w ramach realizowanego grantu na wzorze określonym  

w załączniku do umowy o powierzenie grantu. 
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4.5.  Rozliczanie wydatków 

Rozliczenie grantu zakłada łącznie: 
 

1) złożenie przez Grantobiorcę w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu 

sprawozdań cząstkowych lub końcowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków 

oraz każdorazowo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem wszystkich 

dokumentów finansowych ujętych w zestawieniu, wraz z oświadczeniami: 

 oświadczeniem o wykluczeniu podwójnego finansowania wydatków przedstawionych 

do rozliczenia w ramach grantu  

 oświadczeniem o zastosowaniu lub wykluczeniu stosowania ustawy PZP do wydatków 

przedstawionych do rozliczenia w ramach grantu  

 

2) weryfikacja i zatwierdzenie przez Grantodawcę sprawozdań cząstkowych lub końcowego 

Grantodawca weryfikuje i rozlicza sprawozdania cząstkowe i końcowe w terminie 21 dni 

roboczych od dnia złożenia sprawozdania w formie pisemnej za pośrednictwem e – mail. 

Grantodawca może żądać od Grantobiorcy okazania dodatkowych dokumentów 

potwierdzających poniesione wydatki oraz innych dokumentów w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków sfinansowanych z grantu. 

 

Na bazie przedstawionych informacji, dokumentów i oświadczeń Grantodawca weryfikuje 

stan realizacji i sprawdza czy postęp rzeczowy odpowiada postępowi finansowemu, oraz czy 

jest on zgodny z Planem wdrażania innowacji. 

 

Grantobiorca w sprawozdaniu przedstawia: 

a) Postęp rzeczowy: 

 opis zrealizowanych działań w danym okresie, w tym zgodność z Modelem DOM, 

 opis sposobu, w jaki Grantobiorca włączył lokalną społeczność/wolontariuszy  

w realizację grantu, 

 liczbę odbiorców ostatecznych, która wzięła udział w działaniach w ramach 
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skalowanej innowacji, 

 opis trudności (jeśli wystąpiły) oraz planowanych dalej działań, 

 osiągnięte rezultaty i wskaźniki. 

b) Postęp finansowy, wraz z zestawieniem wydatków – Grantodawca weryfikuje: - zgodność 

rozliczanych kwot z zaakceptowanymi stawkami w planie wdrażania innowacji , 

 zgodność z harmonogramem wydatkowania środków ujętym w planie wdrażania 

innowacji oraz w umowie o powierzenie grantu, 

 kompletność dokumentacji finansowej – weryfikacji podlegają dokumenty źródłowe 

potwierdzające prawidłowość poniesionych wydatków: kserokopie (potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Grantobiorcy) 

dowodów księgowych, w tym np. faktur, rachunków, not księgowych, list płac, 

zawieranych umów / aneksów (jeśli dotyczy), wyciągi bankowe, potwierdzenia 

przelewów,  

 racjonalność i efektywność wydatków na podstawie przedstawionego wykonanego 

przez Grantobiorcę zakresu prac, osiągniętych wskaźników, liczby godzin 

zaangażowania i poniesionych na ten cel wydatków. 

 Grantodawca sporządza protokół zatwierdzający sprawozdanie, w tym z przeprowadzonej 

weryfikacji dokumentów księgowych. W przypadku konieczności przekazania Grantodawcy 

przez Grantobiorcę dodatkowych wyjaśnień, Grantobiorca udziela informacji w ciągu 

kolejnych 7 dni roboczych.   

Grantobiorca, poprzez odpowiednie zapisy Umowy o powierzenie grantu, będzie miał 

obowiązek gromadzić dane osobowe odbiorców innowacji zgodnie z zakresem przekazanym 

Grantobiorcy w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu. Dane te posłużą Grantodawcy 

do sprawozdawczości przed Instytucją Zarządzająca w tym do potwierdzenia osiągniętych 

rezultatów. 

4.6. Informacja o wymogach w zakresie zabezpieczenie grantów 

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu jest składany przez 

Grantobiorcę, nie później niż w dniu podpisania umowy, co do zasady weksel in blanco wraz 
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z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, na kwotę nie mniejszą niż wysokość 

łącznej kwoty przyznanego wsparcia finansowego (zgodnie ze Szczegółowymi zasadami 

wnoszenia zabezpieczeń w formie weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy 

weksla in blanco stanowiącymi Załącznik nr……. do Umowy). Możliwe jest również wniesienie 

zabezpieczenia w innej formie niż wskazana powyżej, uzgodnionej indywidualnie między 

Grantobiorcą, a Beneficjentem.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę 

zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, 

Beneficjent może, na pisemnie uzasadniony wniosek Grantobiorcy, wydłużyć termin 

wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa powyżej. UWAGA: Wniesienie zabezpieczenia jest 

warunkiem koniecznym do uruchomienia pierwszej transzy wsparcia finansowego 

wskazanego w umowie o powierzenie grantu. 

W przypadku, gdy Grantobiorca nie wniesie poprawnie ustanowionego zabezpieczenia w 

formie i w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, umowa o powierzenie grantu nie wchodzi 

w życie. 

Ze względu na konieczność zachowania trwałości, okres, na jaki ustanowione zostanie 

zabezpieczenie uwzględni  okres trwałości tj. 12 miesięcy po akceptacji końcowego 

sprawozdania z realizacji grantu.  

Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek Grantobiorcy 

po upływie okresu trwałości. 

Zwrot lub zniszczenie dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek 

Grantobiorcy po ostatecznym rozliczeniu umowy, a także – jeśli dotyczy – po zwrocie środków 

niewykorzystanych przez Grantobiorcę.  

W przypadku wszczęcia postępowania w celu odzyskania grantu wykorzystanego niegodnie 

z zapisami umowy o powierzenie grantu, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie 

umowy może nastąpić po zakończeniu postępowania i, jeśli takie było jego ustalenie, 

odzyskaniu środków. 

W przypadku gdy Grantobiorcą jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo fundacją, której jedynym 
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fundatorem jest Skarb Państwa, nie wnosi on zabezpieczenia grantu. 

 

4.7. Zasady monitorowania i kontroli grantów 

W celu minimalizowania ryzyka związanego z realizowanym przez Grantobiorcę grantem (w 

tym np. ryzyko nieukończenia wdrażania skalowanej innowacji, ryzyko podwójnego 

finansowania usług, ryzyko związane ze zgodnością realizacji grantu z modelem – Model DOM, 

ryzyko skuteczności działań) Grantodawca będzie prowadził monitoring działań skalowanej 

innowacji. Monitoring będzie prowadzony na każdym etapie realizacji grantu. 

Do prowadzenia monitoringu uprawnieni są pracownicy Grantodawcy oraz Partnera Projektu 

tj: 

 DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37, NIP: 

7811010013, REGON: 630346245 oraz  

 FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY z siedzibą w Poznaniu (60-

454) przy ul. Gniewskiej 81 , NIP: 7812008053, REGON: 385904418 

 

Monitoring z realizacji umowy o powierzenie grantu będzie prowadzony w następujących 

formach: 

1) cykliczne sprawozdania cząstkowe i sprawozdanie końcowe w terminach zgodnych  

z zapisami umowy o powierzenie grantu – obligatoryjna forma monitoringu dla 

wszystkich Grantobiorców – weryfikacja przez Grantodawcę 100% dokumentacji 

finansowej (weryfikacja dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych 

wydatków, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dowodów księgowych, np. 

faktur, rachunków, not księgowych, list płac, wyciągi bankowe, potwierdzenia 

przelewów, zawieranych umów / aneksów oddelegowujących do pracy w ramach 

grantu - jeśli dotyczy) 

 

2) wizyta monitoringowa – minimum 1 u każdego Grantobiorcy, prowadzona w formie 

zdalnej lub stacjonarnie w siedzibie Grantobiorcy i/lub w miejscu świadczenia usług 

wskazanym przez Grantobiorcę. Celem wizyty monitoringowej jest ocena całości lub 

wybranych zagadnień związanych z realizacją grantu. Planowany przebieg: rozmowa  
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z osobami zaangażowanymi w realizację działań oraz osobą/osobami 

upoważnioną/ymi do reprezentacji Grantobiorcy. Grantodawca powiadamia 

Grantobiorcę o terminie i miejscu wizyty monitoringowej na 5 dni kalendarzowych 

przed planowaną wizytą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki wizyt 

monitoringowych będą przedstawiane Grantobiorcom (w formie protokołu, za 

pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej w terminie 21 dni roboczych od 

przeprowadzenia wizyty monitoringowej) i w uzasadnionych przypadkach będą 

zawierać rekomendacje ze strony Grantodawcy co do modyfikacji sposobu 

prowadzenia realizowanego grantu, mające na celu zapewnienie realizacji założeń 

zawartych w Planie wdrażania innowacji. Grantobiorca może w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu z wizyty ustosunkować się na piśmie 

(mailowo) do wyników monitoringu i ewentualnie uzupełnić je o brakujące dane. 

 

Umowa o powierzenie grantu zawarta z Grantobiorcą zawiera także zobowiązanie do poddania 

się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub inne uprawnione podmioty. 

 

1) kontrola - prowadzona przez Grantodawcę w formie zdalnej lub stacjonarnej  - 

dotyczy przeprowadzonej przez Grantobiorcę procedury zgodności z ustawą PZP (jeśli 

dotyczy), procedur własnych i rynkowości wydatków; kontrola pogłębiona 

przeprowadzona na próbie minimum 20% Grantobiorców (kontroli u Grantobiorcy 

podlega co najmniej 1 postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków grantu).  

 

2) kontrola doraźna - prowadzona przez Grantodawcę w formie zdalnej lub stacjonarnej  - 

prowadzona w każdej sytuacji budzącej wątpliwości Grantodawcy; w przypadku 

wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości w realizacji innowacji ). 

Grantodawca powiadamia Grantobiorcę o terminie i miejscu kontroli/kontroli 

doraźnej  na 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Wyniki kontroli będą przedstawiane Grantobiorcom (w formie 

protokołu, za pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej w terminie 21 dni roboczych 

od przeprowadzenia kontroli i w uzasadnionych przypadkach będą zawierać zalecenia 

pokontrolne / rekomendacje ze strony Grantodawcy/wnioski z przeprowadzonej 
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kontroli. Grantobiorca może w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

protokołu z kontroli  ustosunkować się na piśmie (mailowo) do wyników kontroli . 

 

Ze względu na fakt, że projekt Grantowy nakłada obowiązek utrzymania trwałości działań, 

Grantobiorca do 12 miesięcy po zatwierdzeniu końcowego sprawozdania jest zobowiązany 

do udzielania Grantodawcy informacji i ewentualnego przedkładania dokumentów 

potwierdzających zachowanie trwałości projektu grantowego lub rezultatów. Monitoring 

trwałości działań odbywać się będzie poprzez rozmowę/wywiad-ankieta w zakresie działania 

MODELU DOM pracownika Grantodawcy z osobą upoważnioną do podejmowania decyzji  

u Grantobiorcy, w okresach co 6 miesięcy. Forma i narzędzia monitoringu mogą ulec zmianie, 

jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji działań zaplanowanych  

w Planie wdrażania innowacji.  

4.8.  Zasady dotyczące zwrotu i odzyskiwania grantów 

Grantobiorca zostanie zobowiązany odpowiednimi zapisami w Umowie o powierzenie grantu 

do zwrotu całości lub części grantu w przypadku: 

1) wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem grantu, 

2) sytuacji, w których nie zostaną osiągnięte w pełni założone w planie wdrażania innowacji 

rezultaty, 

3) nierozpoczęcia lub przerwania realizacji grantu, 

4) nieprzedstawienia sprawozdań oraz właściwych dowodów księgowych rozliczających 

grant, 

5) zaistnienia uzasadnionego podejrzenia podwójnego finansowania działań realizowanych  

w ramach grantu, 

6) niedotrzymania terminu trwałości działań. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji grantu Grantodawca wysyła do 

Grantobiorcy wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz przesłania dokumentów z terminem ich 

przesłania wynoszącym 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Jeśli Grantobiorca nie 

przedstawi wyjaśnień i dokumentów lub wyjaśnienia nie będą wystarczające Grantodawca 
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wysyła w formie pisemnej mailem oraz pocztą wezwanie do zwrotu grantu lub jego części. 

Wysokość zwrotu grantu będzie określona proporcjonalnie na podstawie osiągniętych 

rezultatów.  

W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w punktach 1, 3 (w przypadku nierozpoczęcia 

realizacji grantu) i 4 następuje zwrot całości grantu. W pozostałych przypadkach zwrot części 

grantu będzie rozpatrywany indywidualnie w zależności od etapu realizacji grantu i poziomu 

osiągniętych rezultatów. 

W przypadku konieczności zwrotu przez Grantobiorcę całości lub części grantu dokonuje on 

zwrotu w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą pisemną (skan pisma 

wysyłany e mailem, a oryginał pocztą) na konto Grantodawcy: nr 35 1020 4027 0000 1302 

1748 1963 w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  Oddział w Poznaniu, 

którego właścicielem jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

Grantodawca może określić kary umowne (w tym odsetki) dla Grantobiorców w sytuacji, gdy  

w związku z nienależytym wdrażaniem innowacji przez Grantobiorcę na Beneficjenta zostanie 

nałożona korekta finansowa przez IZ PO WER. Wysokość kary umownej będzie wówczas 

adekwatna i równa wysokości kary  nałożonej przez IZ POWER. 

 

 

5. Warunki zmiany umowy 

Wprowadzenie drobnych merytorycznych i/lub organizacyjnych zmian dotyczących zadań  

i rezultatów oraz przesunięć wysokości kosztów w ramach zadania lub pomiędzy zadaniami 

jest możliwe w uzasadnionych przypadkach i nie wymaga aneksu do Umowy o powierzenie 

grantu, a jedynie łącznie: mailowego przekazania informacji ze strony Grantobiorcy i ich 

akceptacji przez Grantodawcę. 

Zmiany te przygotowywane są przez Grantobiorcę we współpracy z Grantodawcą i powinny 

być zgłaszane min. 10 dni roboczych przed wprowadzeniem ich w życie (okres ten zawiera czas 

na ich akceptację dokonaną przez Grantodawcę). 

Zmiany polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wysokości grantu lub terminu realizacji 

grantu wymagają wniosku na piśmie, zatwierdzenia zmian przez Grantodawcę oraz zawarcia 

aneksu do umowy o powierzenie grantu. 


