„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO
SKRZYDŁA DLA INNOWACJI

I. Zasady ogólne i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu grantowego „Skrzydła dla innowacji” jest Zachodniopomorska Grupa
Doradcza Sp. z o.o. (zwana dalej także ZGD) oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Lewiatan (zwani dalej Organizatorem/Grantodawcą) w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji
przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na
podstawie umowy nr POWR.04.01.00-00-I030/15 z dnia 22 czerwca 2016 r. zawartej
z Ministerstwem Rozwoju, dalej zwanego Projektem.
2. Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego poprzez wzrost aktywności
lokalnych innowatorów na rzecz edukacji osób dorosłych oraz odnalezienie i pobudzenie
oddolnych inicjatyw odpowiadających na palące potrzeby edukacyjne w danym środowisku
społeczno-zawodowym.
3. Konkurs polega na wyborze najciekawszych innowacji społecznych w sferze edukacji osób
dorosłych (w wieku 25-64 lata) i przyznaniu najlepszym pomysłom na innowacje wsparcia
finansowego w postaci grantu pieniężnego na realizację zaplanowanych działań oraz wsparcia
eksperckiego w formie doradztwa specjalistycznego. Granty mogą być przeznaczone jedynie
na wypracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie wsparcia edukacji ustawicznej osób
dorosłych powyżej 25 roku życia w Polsce i jego zweryfikowanie w praktyce (przetestowanie).
4. Granty zostaną przyznane podmiotom takim, jak: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie,
szkoły, instytucje, jak również indywidualne osoby fizyczne oraz grupy nieformalne, dalej
określane jako Wnioskodawca/Innowator/Grantobiorca, którzy nie podlegają wykluczeniom.
Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania grantu nie jest katalogiem zamkniętym.
5. Wykluczeni z udziału w Konkursie są Innowatorzy, którzy:
a. są podmiotami powiązanymi z ZGD lub ze Związkiem Pracodawców Pomorza
Zachodniego Lewiatan (powiązania rozumiane zgodnie z zapisami zawartymi
w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r);
b. są powiązane z ZGD lub Partnerem poprzez osoby upoważnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Grantobiorcy lub osoby wykonujące w imieniu Grantobiorcy
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czynności związane z realizacją usług świadczonych w ramach projektu, osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji w ZGD lub Partnerze,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
c. są wykluczeni z możliwości otrzymania środków publicznych; to znaczy:
 orzeczono wobec nich zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na
podstawie:
 Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami.
d. realizują, bądź zamierzają realizować, zgłoszoną Innowację z innych źródeł finansowania;
6. W ramach Konkursu Innowator może złożyć więcej niż jeden wniosek, jednak każdy z wniosków
musi zostać złożony na odrębny pomysł innowacyjny. Niedopuszczalne jest składanie wniosku na
innowację zgłoszoną już u innego Organizatora.
II. Terminy i wyniki konkursu
1. Wnioski w konkursie uzupełniającym przyjmowane są w terminie od 23. stycznia do 31. stycznia
2017 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Wnioski należy składać bezpośrednio lub drogą pocztową w Biurze Projektu właściwym dla
siedziby Wnioskodawcy/Innowatora/Grantobiorcy odpowiednio:
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a. Obszar I - dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego – na adres:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
koniecznie z dopiskiem „Skrzydła dla innowacji – konkurs uzupełniający”
b. Obszar II - dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego i łódzkiego – na adres:
OMEGA COMMUNICATION, Ul. Puławska 12A /8, 02-566 Warszawa
koniecznie z dopiskiem „ZPPZ LEWIATAN -Skrzydła dla innowacji – konkurs
uzupełniający”
c. Obszar III - dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego,
dolnośląskiego i podkarpackiego – na adres:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. B. Żeleńskiego 23/2, 35-105 Rzeszów
koniecznie z dopiskiem „Skrzydła dla innowacji – konkurs uzupełniający”
3. Wnioskodawca, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Organizatora, może złożyć więcej niż
jeden wniosek. Zaproponowane innowacje muszą być unikatowe, niepowtarzalne, pozbawione
znaczących powieleń czy modyfikacji, w stosunku do wcześniej złożonego wniosku. Decyzję
o tym, czy kolejne wnioski można uznać za spełniające kryterium innowacyjności podejmuje
Komisja Oceny Wniosków zgodnie z opisaną poniżej procedurą.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu w terminie do
28 lutego 2017r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanego terminu.
5. Wyniki konkursu będą opublikowane w formie listy rankingowej zawierającej numery
identyfikacyjne wniosków.
III. Wymagane dokumenty
1.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji na formularzu „Wniosku o udzielenie
grantu na innowację społeczną”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, wraz
z następującymi załącznikami do niego:
a. Załącznikiem nr 1 - Zaświadczeniem o braku wykluczenia;
b. Załącznikiem nr 2- Formularzem rekrutacyjnym;
c. Załącznikiem nr 3 - Zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
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2. Wnioski o udzielenie grantu na innowację społeczną złożone po terminie, lub niekompletne
i nieuzupełnione po wezwaniu lub złożone na innych wzorach formularzy, nie będą podlegały
ocenie i zostaną odrzucone.
3. Udział Wnioskodawcy w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Innowatora
na przekazanie Organizatorowi danych kontaktowych i osobowych (w przypadku wnioskowania
o grant osoby fizycznej) na cele Konkursu.
IV. Wielkość grantu
1. Organizator określa maksymalną wysokość grantu na kwotę 100.000,00 złotych dla jednego
projektu innowacyjnego.
2. Organizator nie ustala minimalnej wartości grantu dla Grantobiorcy.
3. Innowatorzy nie wnoszą wkładu własnego w ramach konkursu.
V. Składanie wniosków
1. Złożenie wniosku będzie możliwe:
a. bezpośrednio w Biurze Projektu odpowiedniego dla obszaru określonego zgodnie
z informacją podaną w ogłoszeniu o konkursie;
b. za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej doręczonej do Biura Projektu;
c. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl
2. W przypadku dokumentacji wysłanej drogą elektroniczną (w formie skanu wymaganych
dokumentów), datą i godziną złożenia wniosku jest data i godzina skutecznego wysłania maila
pod warunkiem, że Wnioskujący przekaże oryginały dokumentów Grantodawcy w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru pocztą tradycyjną lub osobiście
wyłącznie na adres:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
koniecznie z dopiskiem „Skrzydła dla innowacji”.
3. W przypadku wniosku wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej, decyduje data stempla
pocztowego.
4. W przypadku wniosku wysłanego za pomocą poczty kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu
dokumentów do Biura Projektu.
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5. Organizator nie wysyła oddzielnego potwierdzenia otrzymania dokumentów za pomocą poczty
tradycyjnej (chyba, że Wnioskodawca umieścił pocztowe potwierdzenie odbioru). Potwierdzenie
odbioru dokumentów nie jest równoznaczne z oceną poprawności złożenia wniosku.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wykonawcy usługi pocztowej, kurierskiej
lub elektronicznej, w tym za uznanie złożonego przez Wnioskującego wniosku za pomocą poczty
elektronicznej za wiadomość śmieciową, tak zwany SPAM, czy niemożność otworzenia
załączonych przez Wnioskującego załączników.
7. Organizator nie zwraca przesłanych przez Wnioskującego w ramach Konkursu dokumentów.
VI. Komisja Oceny Wniosków i kryteria oceny
1. W skład Komisji Oceny Wniosków (KOW) wejdą przedstawiciele Organizatora konkursu oraz
powołani przez niego eksperci. Komisja Oceny Wniosków złożona będzie z trzech ekspertów:
jednego lub dwóch specjalistów ds. innowacji społecznych oraz jednego lub dwóch specjalistów
ds. edukacji osób dorosłych. Członkowie Komisji zobowiązani będą do podpisania deklaracji
bezstronności i obiektywności wobec Wnioskujących. Każdy specjalista Komisji dokonuje oceny
Wniosku niezależnie od pozostałych.
2. Ocena złożonych Wniosków przeprowadzona będzie dwuetapowo i składać się będzie z:
a. oceny formalnej;
b. oceny merytorycznej.
3. Podczas oceny formalnej sprawdzane będą następujące informacje:
a. brak powiązań pomiędzy Wnioskującym a ZGD i Partnerem;
b. brak wykluczeń z możliwości otrzymania środków publicznych;
c. brak podwójnego finansowania zaplanowanych wydatków;
d. w przypadku podmiotu prawnego – dokument rejestrowy ze sposobem
reprezentacji;
e. czy pomysł opisany we Wniosku jest innowacyjny;
f.

czy pomysł opisany we Wniosku nie powiela rozwiązań już wdrożonych,
inkubowanych w innych miejscach;

g. czy pomysł opisany we Wniosku nie powiela działań Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i wsparcia zaplanowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
i Regionalnych Programach Operacyjnych;
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h. w przypadku wniosków złożonych przez tego samego Wnioskującego – czy
przedstawione pomysły są unikatowe, niepowtarzalne, pozbawione znaczących
powieleń czy modyfikacji w stosunku do wniosku złożonego wcześniej.
4. W trakcie oceny formalnej będzie możliwe jednokrotne uzupełnienie dokumentacji w przypadku
błędów technicznych tj. brak strony, podpisu itp. Uzupełnienie będzie możliwe po wezwaniu
Innowatora do uzupełnienia przez KOW. Pozytywnie zweryfikowane wnioski, będą przekazywane
do oceny merytorycznej. Wnioski, które nie spełniły kryteriów formalnych, zostają odrzucone na
etapie oceny formalnej.
5. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez trzech członków Komisji Oceny Wniosków
według jednolitych i zdefiniowanych kryteriów merytorycznych.
Kryteria podmiotowe:


Doświadczenie (również nieformalne) innowatora w zakresie tematycznym,
(edukacja ustawiczna dorosłych, uprzednie próby wdrożenia innowacji itp.)
- 0-5 punktów.

Kryteria przedmiotowe:


charakterystyka grupy docelowej i diagnoza problemu - 0-10 punktów;



opis narzędzia, modelu, rozwiązania - 0-10 punktów;



korzyści

dla

grup

docelowych

i

(ewentualne)

konsekwencje

negatywne

- 0-10 punktów;


spójność i logika pomysłu na innowację społeczną - 0-10 punktów;



stan przygotowania/zaawansowania prac nad wdrożeniem innowacji - 0-5 punktów;



opis zadań zaplanowanych do realizacji zadań - 0-10 punktów;



szacowane koszty wdrożenia pomysłu w powiązaniu z zasadnością wydatków
i przełożeniem kosztów na rezultat - 0-5 punktów;



możliwości zastosowania przez użytkowników (prawne, organizacyjne, społeczne)
– uniwersalność zastosowania - 0-10 punktów;

 możliwość wprowadzenie innowacji do powszechnego użytkowania (mainstreaming)
– 0-10 punktów.
W wyniku oceny merytorycznej Wniosek otrzymać może maksymalnie 85 punktów.
6. Wniosek, który otrzyma 51 punktów lub więcej podczas oceny merytorycznej otrzymuje (jeżeli
dotyczy) punkty premiowe za spełnianie następujących warunków:
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 innowacja dla grup defaworyzowanych: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych,
niepełnosprawnych, osób w wieku 50 lat lub więcej, osób z wykształceniem co
najwyżej średnim, pracowników i pracodawców firm mikro i małych – wniosek
otrzymuje - 10 punktów.
 pomysł uwzględnia zaangażowanie minimum dwóch różnych sektorów (np. własny
Wnioskującego plus inny: biznes, NGO, publiczny) w realizację innowacji (zwiększa
to wartość, korzyści społeczne, szanse na wdrożenie i trwałość innowacji) – wniosek
otrzymuje - 5 punktów.
7. Na podstawie przyznanych punktów (łącznie merytoryczne plus premiowane) przez członków
KOW wyliczana jest średnia z trzech ocen. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzana jest
lista rankingowa Wniosków rekomendowanych do dalszego udziału w Projekcie.
8. Wnioskujący otrzymują pisemną informację o wyniku oceny z przyznanymi punktami.
W terminie do 5 dni od dnia otrzymania informacji Wnioskujący ma prawo zażądać od
Organizatora wydania kopii formularzy oceny, bez danych osobowych członków KOW.
9. Od oceny KOW przysługuje możliwość jednorazowego odwołania się w formie protestu.
10. Protest musi zostać złożony przez Wnioskującego w formie pisemnej, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od otrzymania wyników oceny. W składanym proteście Wnioskujący nie
ma możliwości poprawiania ani uzupełniania złożonego na Konkurs wniosku lecz może
odnieść się tylko i wyłącznie do uwag i opinii KOW, oraz składać wyjaśnienia w tym zakresie.
Wniosek, który został oprotestowany zostanie skierowany do ponownej oceny KOW.
11. Po

rozpatrzeniu wszystkich protestów

sporządzana jest

ostateczna lista

Wniosków

Rekomendowanych do dalszego udziału w Projekcie.

VII. Forma wsparcia dla Wnioskodawców
1. Znalezienie się na liście Wniosków Rekomendowanych do dalszego udziału w Projekcie, o której
mowa wyżej, nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez Innowatora środków finansowych na
realizację opisanego zamierzenia.
2. Organizator

udzieli

wybranym

Innowatorom

bezpłatnego

doradztwa

indywidualnego

i eksperckiego. Wsparcie zostanie udzielone w oparciu o Umowę doradczą zawartą pomiędzy
Organizatorem i Innowatorem, a jego celem będzie wypracowanie przez Innowatora
szczegółowej Specyfikacji Innowacji. Dokumenty, o których mowa, znajdują się w niniejszym
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punkcie znajdują się w Procedurze Wdrażania Projektu Grantowego stanowiącej załącznik nr 2
do Regulaminu.
3. Specyfikacja Innowacji będzie się składać z części finansowej i merytorycznej opracowanej na
formularzu opracowanym przez Organizatora i będzie zawierać:
a. w części merytorycznej:
pogłębiony opis problemu, grup docelowych, planowanej do wdrożenia innowacji
społecznej, sposobów jej wdrożenia, możliwości wykorzystania wypracowanych
rozwiązań w szerszym środowisku, efekty cząstkowe, rezultaty, wskaźniki, trwałość
rozwiązań;
b. w części finansowej:
kosztorys, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu, budżet, sposób
oszacowania planowanych kosztów.
2.

Opracowana przez Innowatora Specyfikacja Innowacji zostanie oceniona przez Komisję Oceny
Specyfikacji, która dokona punktowej oceny wypracowanych dokumentów wybierając
Innowatorów rekomendowanych do udzielenia grantu.

3.

Z Innowatorami rekomendowanymi do udzielenia grantu zostaną zawarte Umowy o powierzenie
grantu.
VIII. Wypłacanie i Rozliczenie Grantu

1. Innowatorzy, przy ponoszeniu wydatków związanych z realizacją Grantu, nie stosują zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Grant wypłacony będzie Innowatorowi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
stanowiącym część Specyfikacji Innowacji, w kolejnych transzach na numer rachunku bankowego
określony w Umowie. W przypadku gdy Innowator nie posiada rachunku bankowego będzie
zobligowany do jego założenia przed zawarciem Umowy. Środki na realizację Grantu będą
przekazywane tylko i wyłącznie w formie przelewu środków na wskazane przez Innowatora
konto. W projekcie nie ma możliwości przekazania środków w formie gotówki.
3. Grant będzie przekazywany w transzach zgodnie z zapisami Umowy.
4. Szczegółowe zasady wypłacania i rozliczania grantu zostały opisane w Procedurze Wdrażania
Projektu Grantowego w Projekcie: „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”,
[numer projektu: WND-POWR.04.01.00-00-I030/1] stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
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IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest dostępny na stronie Projektu
www.innowacje.zgd.com.pl
2. Realizacja projektu w poszczególnych etapach szczegółowo opisana jest w Procedurze Wdrażania
Projektu Grantowego w Projekcie: „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”,
[numer projektu: WND-POWR.04.01.00-00-I030/1] stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Dokonując zgłoszenia, Innowator potwierdza, że wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu
zawartych w Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie Konkursu,
w każdym czasie, z podaniem przyczyny wprowadzenia zmiany. W przypadku gdy Organizator
wprowadzi zmianę do Regulaminu mogącą skutkować modyfikacją sposobu przygotowania
i złożenia wniosku o udzielenie grantu na innowację społeczną Organizator zastrzega sobie prawo
do wydłużenia terminu zakończenia Konkursu.
5.

Informacja o zmianach regulaminu Konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej
Projektu www.innowacje.zgd.com.pl oraz stronie Organizatora - www.zgd.com.pl i Partnera www.lewiatan.biz

Załącznik:
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną (wraz z załącznikami od 1 do 3).
Załącznik nr 2 - Procedura Wdrażania Projektu Grantowego w Projekcie: „Skrzydła dla innowacji przyszłością
dojrzałej edukacji” (wraz z załącznikami od 1 do 8).
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