
Warszawa, 21 stycznia 2021 r.  

Działanie 4.1 PO WER  

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na skalowanie 
innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne” 

 



PODSTAWOWE INFORMACJE  

Umiejscowienie 
konkursu w ramach 

POWER 
IV Oś Priorytetowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, projekt grantowy 

Typ operacji 

Skalowanie  innowacji. Cel  -  zwiększenie zasięgu wykorzystania w 

praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd 

ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były 

stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę 

Alokacja konkursu 5 500 000 PLN, nie jest wymagany wkład własny 

Liczba planowanych 
projektów 

Ze względu na ogólnopolski charakter projektu IOK przyjmuje, że do 

dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt  

Termin naboru 
wniosków 

04.01.2021 r. – 04.02.2021 r., godz. 15.00 (termin składania wniosków 

będzie najprawdopodobniej wydłużony) 

Planowany okres 
realizacji projektu 

Maksymalnie do 30.06.2023 r.  (kryterium dostępu) 

Sposób oceny 

Ocena merytoryczna z zastosowaniem standardowych kryteriów, 

określonych w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

projektu konkursowego POWER+ 1 kryterium premiujące 



Po co organizujemy konkurs?  

 Wyskalownie innowacji pn. „Obiady terapeutyczne”, tj. przeprowadzenie 
działań mających na celu upowszechnienie modelu integracji społecznej 
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu  
i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników WTZ. 

 Obopólna korzyść.  Zyskują seniorzy, którzy otrzymują do domu zdrowe, 
przygotowane przez uczestników WTZ posiłki – poprawa jakości życia. Dla 
uczestników WTZ zaangażowanie się w pomoc seniorom jest formą 
rehabilitacji, pozwala rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe, daje 
możliwość do nawiązywania kontaktów poza WTZ. Przedstawiciele obu 
grup mogą się lepiej poznać i zbudować bliską więź, która oddziałuje 
terapeutycznie na obie strony. 

 Wyskalowanie innowacji może stać się elementem szerszych rozwiązań 
systemowych, przyczyniając się do przeformułowania roli części WTZ-ów 
w Polsce. 

 

 

 

 

 



Jakie zadania stoją przed beneficjentem?  

Realizacja ogólnopolskiego projektu, w ramach którego zostanie wyskalowana 
innowacja pn. „Obiady terapeutyczne”.  

Miarą wykonania przedsięwzięcia jest wykazanie, że innowacja obejmie wsparciem 
co najmniej 500 odbiorców – osób starszych wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (obowiązkowy wskaźnik w konkursie) oraz wdrożenie innowacji        
w określonej przez beneficjenta w WOD liczbie organizacji / instytucji zajmujących się 
rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.  

Podstawowe obowiązki beneficjenta: 

 opracowanie procedur realizacji projektu grantowego, 

 dotarcie do potencjalnych grantobiorców, czyli podmiotów wdrażających 
innowację (aktywna rekrutacja),  

 udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu na etapie 
wdrażania innowacji,  

 udzielenie wsparcia w zakresie zarządzania zmianą – chodzi o to, aby grantobiorcy 
w wprowadzili u siebie takie mechanizmy/metody działania, które umożliwią 
funkcjonowanie skalowanego rozwiązania w sposób trwały po zakończeniu 
realizacji projektu grantowego. 



Jakie kompetencje/doświadczenie jest wymagane od wnioskodawców? 

 

Co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami 
innowacji, tj. instytucjami / organizacjami zajmującymi się rehabilitacją 
społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takimi, 
które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, w tym w formułowaniu 
rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (zarządzanie 
zmianą).   

Wymóg ten stanowi  jedno z kryteriów dostępu i jego spełnienie musi być 
udokumentowane w formie referencji od co najmniej 2 podmiotów 
(obowiązkowe załączniki do WOD obok strategii skalowania innowacji i listu 
intencyjnego w przypadku partnerstwa ponad narodowego). 



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – SPECYFIKA KONKURSU 

 Kwalifikowane koszty bezpośrednie:  

• Granty udzielone przez beneficjenta projektu grantowego, rozliczane na podstawie 
faktycznie poniesionych wydatków, za wyjątkiem kosztów tzw. „wsadu do kotła”; koszty 
„wsadu do kotła” powinny być rozliczane w sposób uproszczony, tak aby zapewnić jednolite 
podejście grantobiorców do szacowania tych kosztów (metoda ich wyliczenia będzie 
uzgodniona z IZ na etapie opracowywania przez niego procedur.  

• W ramach grantu jest możliwość ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu oraz na 
środki trwałe, przy czym łącznie nie mogą one przekroczyć 30% wartości grantu.  

• Inne wydatki, o ile jest to zgodne z celami projektu grantowego, oraz są to wydatki związane 
z realizacją zadań merytorycznych (dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z 
rekrutacją i wsparciem grantobiorców, jak również współpracą z innymi niż grantobiorcy, 
interesariuszami skalowanej innowacji.  

 Możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności przy 
wyborze ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie zadań związanych z 
oceną efektywności wdrażania skalowanej innowacji oraz ekspertów, którzy 
odpowiadać będą za wsparcie grantobiorców w przygotowaniu ich do 
kontynuowania przedsięwzięcia „Obiady terapeutyczne”. Warunek - muszą 
spełniać wymagania co do doświadczania określone w regulaminie, być wskazani 
w WOD z imienia i nazwiska i IZ nie zaneguje na etapie negocjacji celowości ich 
zaangażowania. 

 

 

 



FINANSOWANIE I KWALIFIKOWALNOŚĆ 

 Opis zadań=budżet 

 Pozycje zbiorcze w budżecie - konieczność szacunku w uzasadnieniu 

 Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne nie stanowią personelu 
projektu, jest to zadanie zlecone (odpowiednie oznaczenie w budżecie) 

 Środki trwałe wykazywane zgodnie z polityką rachunkowości 
wnioskodawcy/partnera 

 Jasne jednostki miary (wymiar etatu, liczba godzin w miesiącu) 

 VAT – wnioskodawca/partner, którzy są czynnymi podatnikami i nie 
prowadzą działalności zwolnionej z VAT, muszą przedstawić uzasadnienie 
zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości  odliczenia 
podatku VAT  

 



Dziękujemy za uwagę 


