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Załącznik do uchwały nr 244 KM PO WER z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany  
w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Działania 4.1 oraz 4.2 PO WER, opracowanym 
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  

 

L.p. Miejsce w Rocznym Planie Działania Obecny zapis Proponowany zapis 

 

1. Roczny Plan Działania dla 
Działania 4.1 oraz 4.2 PO WER 
opracowany przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju  

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne 

- 

Dodano fiszkę konkursu na 

„Śląski Inkubator Innowacji 

Społecznych” 
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Załącznik nr 1 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

4.1 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
1
 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności 

wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. 

Temat – wykorzystanie innowacji społecznych w skali mikro w celu przetestowania nowych 

sposobów rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie Śląska. 

Zadaniem beneficjenta projektu grantowego będzie prowadzenie inkubatora innowacji społecznych. 

Inkubator będzie szukać najciekawszych inicjatyw, pomagać im się rozwinąć, a na końcu wdrożyć 

do praktyki te rozwiązania, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej. Wsparcie eksperckie 

i finansowe (grant) otrzymają osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne małe podmioty (firmy, 

stowarzyszenia, fundacje, itp.), które mają pomysł na to, jak można skuteczniej i efektywniej 

rozwiązywać problemy społeczne na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów związanych ze zwalczaniem wykluczenia społecznego. W 

szczególności poszukiwane będą takie rozwiązania, które mają duży potencjał do upowszechniania 

tzn. ich zastosowanie nie ogranicza się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogą 

być wykorzystywane szeroko przez inne podmioty, w ramach innych usług czy produktów. 

Generowanie innowacji społecznych powinno odbywać się w sposób partycypacyjny tj. na każdym 

etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, 

testowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań. Dlatego kluczowe jest zaangażowanie i 

włączenie mieszkańców w projektowanie innowacyjnych rozwiązań specyficznych dla terenu 

Śląska.  

Konieczność realizacji konkursu wynika z Programu dla Śląska, którego jednym z celów jest 

poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój społecznych innowacji (Działanie 2.4).  

Konkurs wpisuje się także w cele inicjatywy Komisji Europejskiej pn. „Coal Regions in 

Transition”(CRiT). Jej głównym zadaniem jest wsparcie regionów górniczych w procesie 

transformacji gospodarczej i technologicznej danego regionu poprzez m.in. identyfikację i realizację 

projektów na rzecz szczególnego wsparcia tych regiony.  

Na charakterystykę sytuacji województwa śląskiego składa się współwystępowanie różnych 

wyzwań. Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce ( 77% 

mieszkańców śląska mieszka w miastach, przy średniej ogólnopolskiej ok. 60%). Istotne z tego 

punktu widzenia są wyzwania związane z rewitalizacją w wymiarze społecznym, gospodarczym i 

przestrzennym, a także depopulacją (śląskie jest trzecim województwem pod kątem największego 

spadku ludności na poziomie – 3,95%). Województwo śląskie jest regionem, który w wyniku ruchów 

migracyjnych (zagranicznych i międzywojewódzkich) utraciło największą liczbę mieszkańców w 

okresie od 2000 r. Kierunek migracji wewnątrz wojewódzkich świadczy o zachodzących procesach 

suburbanizacji, w tym „rozlewania się miast” poza ich granice administracyjne. Odejście od modelu 

rozwoju gospodarczego opartego na ciężkim przemyśle wiąże się z potrzebą restrukturyzacji, na co 

                                                           
1
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
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nakłada się wzrost zapotrzebowania na „białe” i „zielone” miejsca pracy, m.in. w takich branżach 

jak przetwórstwo przemysłowe, energetyka, transport, gospodarowanie ściekami i odpadami, a 

także służba zdrowia i opieka społecznej. W województwie śląskim szybciej przyrasta liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym niż średnio w kraju. Charakterystyczne dla woj. śląskiego jest to, że grupę 

osób powyżej 50 r.ż. cechuje bardzo niska aktywność zawodowa (zaledwie 30,2% osób 50+ 

pracuje, co jest najniższym wynikiem w Polsce). Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku od 20 do 

64 lat w województwie śląskim należy do jednych z najniższych Polsce (w III kwartale 2017 r. 

wynosił 68,4%; kraj 71,3%). Wskaźniki rynku pracy pokazują także dysproporcję sytuacji kobiet i 

mężczyzn (np. udział kobiet w ogóle bezrobotnych wynoszący 58%). 

W województwie śląskim występuje wyższe niż średnio w Polsce poparcie dla tradycyjnego 

podziału ról – odsetek kobiet wskazujących, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni zarabiać 

na utrzymanie domu wynosi  (53% wobec 64%). Powyższe problemy społeczne mają 

odzwierciedlenie m.in. w niskim poziomie wartości Europejskiego Indeksu Rozwoju Społecznego, 

który plasuje województwo śląskie na 250 pozycji (ostatnie wśród regionów Polski) spośród 272 

badanych jednostek terytorialnych. 

Opisane problemy z różnym natężeniem występują w całym kraju. Współwystępowanie wyżej 

opisanych zjawisk powoduje, że Śląsk jest dobrym obszarem dla testowania innowacji społecznych 

możliwych do aplikowania na tle całego kraju. Celem konkursu będzie opracowanie i 

przetestowanie ściśle określonych tematycznie innowacji społecznych na terenie Śląska. Jednak 

proces upowszechniania, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki 

najlepszych rozwiązań będzie prowadzony w skali całej Polski. Zadaniem inkubatora będzie 

dotarcie z najlepszymi rozwiązaniami do potencjalnych użytkowników innowacji na terenie całego 

kraju. 

Priorytet 

inwestycyjny 
8 - 10 

 
Lp. konkursu 

1 

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu 

I  II  III  IV X 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      x      

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty 
(podzielony 
na rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK X NIE  

Planowana 

alokacja (PLN) 

4 000 000 PLN 

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.  

 

                                                           
2
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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TAK  NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu 
 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Mikro-innowacje – inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie 
i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie 
włączenia do polityki i praktyki 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
3
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przetestowanych innowacji społecznych 

w skali mikro 
Nd. Nd. 4 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania 

w skali mikro 
Nd. Nd. 40 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt jest realizowany wyłącznie w ramach tematu i polega na prowadzeniu inkubatora innowacji społecznych, w 

tym udzielaniu grantów na innowacje społeczne w zakresie tematu. 

Uzasadnienie: 

Koncentracja Wnioskodawcy na 

temacie przyczyni się do pełniejszego 

zdiagnozowania problemu i potrzeb 

grup docelowych, potencjalnych 

odbiorców/użytkowników rozwiązań 

innowacyjnych, co przyczyni się do 

wypracowania efektywnych rozwiązań, 

które pomogą na niwelowanie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

                                                           
3
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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problemów  społecznych specyficznych 

dla Śląska. 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

2. W projekcie realizowane są co najmniej następujące działania: 

1) przygotowanie procedur grantowych 

2) aktywna rekrutacja grantobiorców, 

3) udzielenie grantów,  

4) wsparcie grantobiorców (na każdym etapie wdrażania innowacji społecznej), 

5) wybór rozwiązań, które najlepiej sprawdziły się w praktyce/mają największy potencjał do skalowania, 

6) upowszechnienie wybranych rozwiązań oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki 

i praktyki (rozumiane jako zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o produktach projektu, 

a także dotarcie z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych 

rozwiązań na szerszą skalę oraz podjęcie próby przekonania ich do zastosowania wypracowanego 

rozwiązania). 

Uzasadnienie: 

Wskazane zadania są niezbędne 

dla prawidłowej realizacji celów 

projektu grantowego wpierającego 

innowacje społeczne. 

Wnioskodawca musi dokładnie 

przemyśleć oraz precyzyjnie 

zaplanować swoje działania w tym 

zakresie, już na etapie wniosku 

o dofinansowanie. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

3. Grantobiorcy, którymi są podmioty prywatne lub publiczne mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, 

rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego, zostaną wybrani w otwartym naborze, 

z zachowaniem zasad bezstronności i przejrzystości.   

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca musi przedstawić we 

wniosku propozycję kryteriów wyboru 

grantobiorców, w celu zapewnienia 

przejrzystości i bezstronności 

procedury oraz umożliwienia jak 

największej liczbie podmiotów, bez 

względu na ich formę prawną, 

udziału w naborze, a tym samym 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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selekcję najlepszych innowacji 

społecznych, wspierających 

osiągnięcie celów projektu. 

(spełnienie  kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

4. Wnioskodawca przedstawi strategię realizacji projektu grantowego (w formie załącznika do wniosku 

o dofinansowanie o objętości maksymalnie 20 tys. znaków bez spacji). Strategia zawiera co najmniej informacje na 

temat:  

 koncepcji dotarcia do innowatorów społecznych na terenie województwa śląskiego,  

 metodyki przeprowadzenia wyboru grantobiorców,  

 metod wspierania grantobiorców przez beneficjenta w trakcie inkubowania pomysłów innowacyjnych,  

 sposobu oceny użyteczności produktów wypracowanych przez grantobiorców (w rozumieniu określonym w 

kryterium 2, pkt 5), 

 koncepcji wykorzystania doświadczeń z inkubowania innowacji społecznych zdobytych w trakcie realizacji 

projektu w celu kontynuacji  działań na rzecz innowacji społecznych po ustaniu dofinansowania, 

 koncepcji upowszechnienia najlepszych rozwiązań opracowanych i przetestowanych na terenie 

województwa śląskiego i ich włączenia do polityki i praktyki w innych województwach.  

Uzasadnienie: 

Strategia realizacji projektu 

grantowego zawiera informacje, na 

podstawie których można ocenić 

jakość projektu i potencjał 

Wnioskodawcy do realizacji projektu 

grantowego w obszarze innowacji 

społecznych. Zapisy Strategii mają 

pozwolić ocenić, czy wnioskodawca 

posiada koncepcję efektywnego 

upowszechniania wypracowanych i 

przetestowanych na Śląsku 

innowacji oraz pomysł na ich 

włączenie do polityki i praktyki 

również w innych regionach, które 

mierzą się z podobnymi 

wyzwaniami. 

Beneficjent będzie zobowiązany do 

realizacji projektu zgodnie ze 

Strategią. Na etapie realizacji 

projektu, możliwe są odstępstwa od 

jej zapisów, w związku z 

pojawieniem się nowych 

okoliczności, nieznanych na etapie 

tworzenia wniosku.  

Zapisy strategii będą oceniane 

podczas oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie w 

szczególności w kryteriach 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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dotyczących grupy docelowej i 

zadań w projekcie. 

 (kryterium weryfikowane na 

podstawie wniosku o 

dofinansowanie – obowiązkowo 

załącznikiem do wniosku jest 

strategia realizacji projektu 

grantowego) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Innowacje społeczne będą  odpowiedzią na wyzwania społeczne związane z:  

 rewitalizacją miast w wymiarze społecznym, 

 depopulacją, 

 rozwojem „białych” i „zielonych” miejsc pracy, 

 niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet,  

 niskim wskaźnikiem zatrudnienia osób pow. 50 r.ż., 

 niwelowaniem skutków społecznych ubóstwa energetycznego. 

Uzasadnienie: 

Dofinansowanie w ramach konkursu 

powinno być skierowane na 

rozwiązywanie konkretnych 

problemów społecznych, 

zdefiniowanych w dokumentach 

strategicznych a także badaniach 

dotyczących województwa 

śląskiego. W ten sposób zostanie 

zapewniona również 

komplementarność wsparcia z 

innymi projektami na mikro-

innowacje w ramach POWER. IZ 

POWER na etapie realizacji 

projektu zastrzega sobie możliwość 

rozszerzenia, na wniosek 

beneficjenta, obszaru tematycznego 

wspieranych innowacji. 

(kryterium weryfikowane na 

podstawie wniosku o 

dofinansowanie – obowiązkowo 

załącznikiem do wniosku jest 

strategia realizacji projektu 

grantowego) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych oraz 3 –

letnie doświadczenie merytoryczne w aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zawodowej na terenie województwa 
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śląskiego.    

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu weryfikację 

potencjału merytorycznego 

Wnioskodawcy i Partnera (jeśli 

dotyczy) tak, aby zapewnić jak 

najwyższą jakość oferowanego 

wsparcia na rzecz grantobiorców. 

Doświadczenie w tych dwóch 

aspektach pozwoli na efektywną 

realizację zadań w projekcie –

doświadczenie w temacie konkursu 

i realizowaniu lub inkubacji 

innowacji gwarantuje, że 

Wnioskodawca / Partner będzie 

potrafił określić, co jest 

rozwiązaniem innowacyjnym a co 

standardowym oraz czy 

projektowane rozwiązanie jest 

zgodne z potrzebami mieszkańców 

woj. śląskiego. 

(spełnienie  kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

7. Maksymalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 4 000 000 PLN.  

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę planowaną 

alokację i przyjęte w konkursie 

założenia, że do dofinansowania 

zostanie wybrany jeden projekt, 

niezbędne jest określenie 

maksymalnej kwoty, o którą może 

aplikować Wnioskodawca. 

IOK zastrzega sobie możliwość 

zwiększenia budżetu projektu 

w trakcie jego realizacji na wniosek 

beneficjenta, który wykaże zdolność 

do wyinkubowania większej liczby 

innowacji. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. Minimalna liczba udzielonych grantów w ramach projektu wynosi 40. 
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Uzasadnienie: 

Liczba udzielonych grantów powinna 

być zoptymalizowana w stosunku do 

wnioskowanej kwoty 

dofinansowania. Wyniki dotychczas 

przeprowadzonego badania 

ewaluacyjnego innowacji 

społecznych w ramach PO WER 

pokazały, że w przypadku mikro-

innowacji przyjęta w PO WER 

całościowa średnia wartość 

wsparcia jednej innowacji, 

uwzględniająca kwotę grantu, w 

wysokości 100 000 PLN odpowiada 

realnym potrzebom. 

W przypadku niewykonania 

wskaźnika budżet projektu może 

ulec proporcjonalnemu obniżeniu, 

zgodnie z regułą proporcjonalności 

(Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020) 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

9. Średnia wartość wsparcia na jednego grantobiorcę nie może być wyższa niż 100 000 PLN. Jest to jednocześnie 

maksymalna wartość jednego grantu. 

Uzasadnienie: 

Określenie średniej wartości 

wsparcia, jakie może być udzielone 

jednemu grantobiorcy umożliwi 

skuteczną realizację założeń, 

o których mowa w uzasadnieniu do 

kryterium nr 8. Ograniczy to chęć 

wnioskodawców do 

przeszacowywania kosztów, jakie 

są niezbędne do przeprowadzenia 

projektu. Takie podejście zapewni 

także możliwość przyjęcia 

i przetestowania większej liczby 

innowacji społecznych. 

Średnia wartość wsparcia obejmuje 

nie tylko  kwotę grantu, ale także 

pozostałe koszty bezpośrednie 

związane z procesem wdrażania 

innowacji i jej upowszechnianiem 

oraz koszty pośrednie.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Jednocześnie IZ zastrzega sobie,  

w trakcie realizacji projektu 

możliwość zwiększenia ww. średniej 

wartości wsparcia jednego 

grantobiorcy, pod warunkiem że 

beneficjent udowodni, że podniesie 

to jakość inkubowanych innowacji 

oraz ich potencjał do 

upowszechnienia. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

10. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, przy czym termin zakończenia realizacji projektu nie może 

być późniejszy niż 30.06.2023 r. 

Uzasadnienie: 

Odpowiednio dobrany czas 

realizacji projektu pozwoli 

wnioskodawcom precyzyjnie 

zaplanować przedsięwzięcia, co 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz sprawne 

rozliczanie finansowe wdrażanych 

projektów. Ze względu na specyfikę 

procesu inkubacji innowacyjnych 

pomysłów okres realizacji projektu 

musi być wystarczający, aby 

zrealizować wszystkie wymagane 

etapy projektu, a także podjąć 

odpowiednie działania zaradcze w 

przypadku trudności, które nie 

rzadko pojawiają się w procesie 

wdrażania  innowacji. 

W uzasadnionych przypadkach 

Wnioskodawca może uzyskać 

zgodę IOK na skrócenie okresu 

realizacji projektu, jak również na 

jego wydłużenie.  

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

11. Podmiot będący Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku 

składanym w odpowiedzi na konkurs. 

Uzasadnienie: Skoncentrowanie się 

Wnioskodawcy / Partnera na 
Stosuje się do 1 
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przygotowaniu a następnie 

wdrożeniu jednego projektu, 

przyczyni się do zapewnienia 

skutecznej i efektywnej działalności 

inkubatora, w tym tego, że 

oferowane innowatorom wsparcie 

będzie najwyższej jakości. 

W przypadku gdy jeden podmiot 

wystąpi jako wnioskodawca lub 

partner w więcej niż jednym 

wniosku o dofinansowanie, 

wszystkie wnioski, których ta 

sytuacja dotyczy, zostaną 

odrzucone z udziału w konkursie, 

w związku z niespełnieniem 

kryterium dostępu. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest przez IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

typu/typów (nr) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

12. Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie deklaracje co najmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego 

położonych na terenie województwa śląskiego potwierdzające ich zaangażowanie w co najmniej testowanie innowacji 

społecznych na ich terenie.    

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca powinien być w 

stanie stworzyć „ekosystem” 

sprzyjający rozwojowi i 

upowszechnianiu innowacji 

społecznych w rozwiązań dla 

Śląska. Z drugiej strony rozwiązania 

tworzone w projekcie powinny 

angażować przedstawicieli jst co 

najmniej poprzez zapewnienie, że 

nowe rozwiązanie/produkt/usługa 

będzie mogła być testowana np. na 

terenie miasta, np. miasto udostępni 

własne zasoby lub przestrzeń 

miejską, co jest niezbędne do 

przetestowania funkcjonalności 

innowacyjnego rozwiązania.  

Deklaracje muszą mieć charakter 

celowy, tj. być wystawione w 

związku z zamiarem złożenia 

wniosku o dofinansowanie w 

ramach niniejszego konkursu.  

(kryterium weryfikowane na 

podstawie wniosku 

o dofinansowanie – obowiązkowo 

załącznikiem do wniosku są 

referencje) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

 

 

TAK x NIE  

13. Wnioskodawca zaangażuje do realizacji zadań w projekcie osobę lub osoby z niepełnosprawnością. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu promowanie 

zaangażowania osób z 

niepełnosprawnością w projektach 

współfinansowanych ze środków 

UE. 

Osoba/y z niepełnosprawnością 

może być zaangażowana zarówno 

do realizacji zadań merytorycznych, 

jak i administracyjnych. 

Zaangażowanie może być czasowe, 

tzn. nie jest wymagane 

zaangażowanie w całym okresie 

realizacji projektu.  

 (spełnienie kryterium weryfikowane 

jest przez IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 

zm.) 

TAK x NIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


