1. Czy wymagane jest zabezpieczenie realizacji Umowy o powierzenia grantu?
Zgodnie z zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzająca „Procedurami realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług
opiekuńczych na rzecz osób zależnych pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” warunkiem wypłaty Grantu jest wniesienie przez Grantobiorcę
zabezpieczenia, o ile Inkubator nie zwolnił Grantobiorcy z tego obowiązku.
2. W Jakich formach może być wniesione zabezpieczenie umowy?
Zabezpieczenie zwrotu środków otrzymanych w ramach Grantu może stanowić w szczególności: weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach, hipoteka, poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Inkubator po konsultacji z Grantobiorcą.
Przedstawienie propozycji zabezpieczenia, które nie zostało zaakceptowane przez Inkubator skutkuje brakiem możliwości podpisania Umowy o powierzenie Grantu.
Inkubator może zwolnić Grantobiorcę w całości lub części z obowiązku wniesienia zabezpieczenia w szczególności w sytuacji, gdy sytuacja finansowa Grantobiorcy
nie budzi wątpliwości co do zdolności Grantobiorcy do wywiązania się z obowiązku zwrotu Grantu w sytuacjach określonych w niniejszych Procedurach.
3. Czy jednostki samorządu terytorialnego wnoszą zabezpieczenie umowy o powierzenie grantu?
W przypadku gdy Grantobiorca jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo fundacją,
której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nie wnosi on zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy.
4. Czy koszt ustanowienia zabezpieczenia może być poniesiony w ramach grantu?
Koszty ustanowienia i zniesienia zabezpieczenia obciążają Grantobiorcę i nie mogą być pokrywane w ramach udzielonego Grantu (par. 16 ust. 5 „Procedur realizacji
projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych pn. Małopolski Inkubator Innowacji
Społecznych”).
5. Na jaki okres musi być ustanowione zabezpieczenie umowy?
Zabezpieczenie ustanawiane jest do dnia 31.12.2018 r. z możliwością wcześniejszego zwolnienia zabezpieczenia.
6. Ile czasu ma Grantobiorca na wniesienie zabezpieczenia?
Grantobiorca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu.
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