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INFORMACJA DLA INNOWATORÓW W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA GRANTÓW
I. Koszty kwalifikowalne
Kwalifikowane są koszty i wydatki, które:
1) są przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów merytorycznych związanych bezpośrednio
z wdrażaniem innowacji społecznej (przygotowaniem wersji testowej i przeprowadzenia
testu) i niezbędne do osiągnięcia rezultatów częściowych oraz rezultatu końcowego
wskazanych we wniosku o udzielenie grantu i specyfikacji innowacji
2) zostały przyporządkowane konkretnemu efektowi cząstkowemu, do osiągnięcia którego
Grantobiorca zobowiązuje się w specyfikacji innowacji
3) zostały skalkulowane w sposób oszczędny tzn. niezawyżony w stosunku do średnich stawek
rynkowych oraz nie przekraczają stawek wskazanych w części III niniejszej informacji
4) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, a w szczególności
z ustawodawstwem podatkowym i ubezpieczeń społecznych
5) zostaną faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o powierzenie grantu
i zgodnie z postanowieniami tej umowy
6) nie obejmują wydatków określonych poniżej jako niekwalifikowalne.

II. Koszty niekwalifikowalne
Grantobiorca nie może przeznaczyć grantu na:
1) pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą grantu, w tym w szczególności:
kosztów wynagrodzenia, delegacji służbowych i szkoleń osób zarządzających
procesem wdrażania innowacji społecznej oraz innego personelu bezpośrednio
zaangażowanego w zarządzanie grantem oraz jego rozliczanie;
kosztów personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki;
kosztów obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki
związane z powierzonym grantem, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi
księgowej biuru rachunkowemu),
kosztów utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne)
związanych z obsługą administracyjną grantu;
wydatków związanych z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego,
kosztów amortyzacji, najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób odpowiedzialnych za
zarządzanie;
kosztów działań informacyjno-promocyjnych związanych z informacją i promocją
innowacji społecznej (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej
grantu, plakaty, ulotki, itp.);
kosztów usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych
z obsługą administracyjną grantu;
opłat za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za
odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną grantu;
kosztów usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną
grantu;
kosztów materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą
administracyjną grantu;
kosztów ubezpieczeń majątkowych;
kosztów ochrony;
kosztów sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą innowacji społecznej, w tym
środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję oraz deratyzację
tych pomieszczeń;
2) leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
3) wniesienie wkładów do spółek,
4) zakup nieruchomości,
5) opłaty administracyjne i skarbowe, podatki,
6) wniesienie kaucji,
7) zakup wartości niematerialnych i prawnych, które mają być elementem składowym innowacji
(produktu innowacyjnego) w przypadku, gdy nie jest możliwe przekazanie praw autorskich na
rzecz Beneficjenta dotyczących ww. wartości niematerialnych i prawnych
8) sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub
w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania)
9) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
10) odsetki od zadłużenia;
11) kary i grzywny;
12) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością Innowatora lub prawa
przysługującego Innowatorowi;
13) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
14) zakup znaków towarowych.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE
Grantobiorca nie jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przy wydatkowaniu środków
przeznaczonych na testowanie innowacji społecznej.
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IV. ZESTAWIENIE STANDARDU CEN I STAWEK RYNKOWYCH W ZAKRESIE WYBRANYCH,
NAJCZĘŚCIEJ
POJAWIAJĄCYCH
SIĘ
KOSZTÓW
INNOWACJI
(MECHANIZM
PORÓWNYWANIA WYDATKÓW)
1) Zestawienie określa wartości wybranych rodzajów kosztów tj. kosztów najczęściej
występujących w budżetach wniosków o udzielenie grantu, w projektach
współfinansowanych ze środków unijnych oraz wykazanych w dokumencie „Wskazówki IZ
PO WER do opracowania zestawienia standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków
w ramach PO WER”, co oznacza, że nie jest on katalogiem zamkniętym i w kosztorysach
specyfikacji innowacji dopuszcza się stosowanie kategorii kosztów, które nie zostały ujęte
w tym zestawieniu.
2) Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto
wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek
założonych w części kosztorysowej specyfikacji innowacji.
3) Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym
kosztorysie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu,
stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
4) Wskazane przez Innowatora we Wniosku o udzielenie grantu stawki nie mogą ulegać
zwiększeniu do poziomu maksymalnego wykazanego w poniższym zestawieniu
NAZWA
WYDATKU

psycholog

doradca
zawodowy

trener –
prowadzenie
zajęć

coach

OPIS WYDATKU / WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

Personel specjalistyczny
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata)
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata)
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata i min. 200 h przeprowadzonych
godzin zajęć)
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata i min. 200h przeprowadzonych
godzin zajęć)
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STAWKA
BRUTTO W
PLN
100,00 PLN/ h

100,00 PLN/ h

120,00 PLN/ h

120,00 PLN/ h
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ekspert/
konsultant
merytoryczny

webmaster

programista

wynajem sali
z
wyposażeniem

wynajem sali
komputerowej

wynajem sali
konferencyjnej
(pow. 20 os.)

przerwa
kawowa

lunch / obiad /
kolacja

- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata)
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata)
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- posiada wyższe wykształcenie kierunkowe/obowiązujące
certyfikaty etc.
- udokumentowane doświadczenie do wykonania określonego
działania (nie krótsze niż 2 lata)
Testowanie w mikroskali
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp
w tym uwzględnienie przy organizacji wsparcia barier
architektonicznych w związku z udziałem w projekcie osób
niepełnosprawnych tak, by umożliwić im udział w projekcie
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp
w tym uwzględnienie przy organizacji wsparcia barier
architektonicznych w związku z udziałem w projekcie osób
niepełnosprawnych tak, by umożliwić im udział w projekcie.
- sala z minimum 12 stanowiskami komputerowymi, cena
powinna być niższa jeśli stanowisk jest mniej, przy wynajmie
więcej niż 80 godzin zegarowych cena powinna być niższa
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp
w tym uwzględnienie przy organizacji wsparcia barier
architektonicznych w związku z udziałem w projekcie osób
niepełnosprawnych tak, by umożliwić im udział w projekcie
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- uzasadnione o ile forma wsparcia w ramach, której ma być
świadczona usługa trwa min. 4h lekcyjne
- obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne
słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub
owoce, przy czym istnienie możliwość szerszego zakresu usługi
o ile mieści się w określonej cenie rynkowej
- uzasadnienie specyfiką innowacji
- obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) przy czym istnieje
możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej
cenie rynkowej - w przypadku lunch/ obiadu wydatek
kwalifikowany, o ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym
dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 min)

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl

140,00 PLN/ h

100,00 PLN/ h

100,00 PLN/ h

55,00 PLN / h

65,00 PLN /h

70,00 PLN/ h

15,00 PLN/
os./dzień
szkol.

35,00 PLN/ os.
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zestaw
szkoleniowy
(m.in. teczka,
notes, długopis)

- uzasadnienie specyfiką innowacji
kwalifikowany
pod
warunkiem
szkolenia/warsztaty/doradztwo
- zestaw obejmuje: teczkę, notes, długopis
Lub teczkę, notes, długopis, pendrive

zwrot kosztów
dojazdu

- wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi potrzebami
grupy docelowej (np. koszty dojazdów dla osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych)
- wydatek kwalifikowany do wysokości opłat za środki transportu
publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem
biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Istnieje
możliwość korzystania ze środków transportu prywatnego
(samochód) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego,
jednakże tylko do wysokości ceny biletu środkami transportu
publicznego na danej trasie
- wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadnione specyfiką
realizowanego projektu oraz potrzebami grupy docelowej
- wydatek kwalifikowalny, o ile podlega refundacji na zasadach
adekwatnych do określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 20014
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004
nr 99 poz. 1001 z późń. zm.), tj. refundacja kosztów opieki
następuje
na
okres
wsparcia
uczestnika
w ramach projektu, jednak nie dłużej niż przez 6 m-cy i dotyczy
dziecka lub dzieci do lat 7 lub osoby / osób zależnych (osób
wymagających ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki,
połączonych więzami rodzinnymi lub powinowactwem
z uczestnikiem wsparcia lub pozostających z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym)

opieka nad
osobą zależną

wynajem sali na
spotkania
indywidualne

nocleg w kraju

że

przewidziano

9,00 PLN /
zestaw
Lub 24,00
PLN/zestaw
z pednrivem
w zależ. od
cenników
operatorów
komunikacji
publicznej

cena nie może
być wyższa niż
połowa
zasiłku,
o którym
mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z
dnia 20
kwietnia
2004.
o promocji
zatrudnienia
i instytucjach
rynku pracy
(Dz. U. 2004
nr 99 poz.
1001 z późn.
zm.)
- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką 30,00 PLN/ h
realizowanego projektu oraz potrzebami grupy docelowej
- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie
z potrzebami projektu, m.in. w stoły, krzesła, tablice flipchart lub
tablice sucho ścieralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz
koszty utrzymania sali w tym energii elektrycznej
- wydatek kwalifikowany, o ile sala oraz budynek, w którym się
ona
znajduje,
zapewnia
dostęp
dla
osób
z
niepełnosprawnością
ruchową
(tj.
dostosowanie
architektoniczne), przy czym obowiązek ten nie dotyczy
udostępniania sal na spotkania indywidualne jako wkład własny
w projekcie
- wydatek kwalifikowalny, o ile jest uzasadnione specyfiką hotel
realizowanego projektu
o maks.
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- możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy uczestników,
którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości niż ta
miejscowość, w której odbywa się szkolenie
- wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np. szkolenie,
spotkanie) dla tej samej grupy osób trwa co najmniej dwa dni
- w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień
wydatek kwalifikowalny w sytuacji gdy miejsce prowadzenia
szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby
w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie
w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną
9:00 lub kończy się po godzinie 17:00, chyba że nie ma dostępu
dojazdu publicznymi środkami transportu
- obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie
maksymalnie hotelu 3* wraz ze śniadaniem, przy czym istnieje
możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się
w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu
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standardzie
3*:
- 220 PLN/1
nocleg / 1
osoba
hotel
o niższym
standardzie
niż 3* oraz
pensjonat,
motel itd.:
- 130 PLN/1
nocleg / 1
osoba

