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1. W ramach grantu nie można sfinansować kosztów administracyjnych, czyli takich, które związane są z obsługą Innowacji Społecznej. Jakie są to
rodzaje kosztów?

Poprzez koszty administracyjne rozumie sięm.in. następujące kategorie kosztów:
• koszty koordynatora lub kierownika grantu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie grantem i jego rozliczanie w tym w szczególności

koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń;
• koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki),
• koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
• koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w ramach grantu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej grantu biuru

rachunkowemu),
• koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną Innowacji Społecznej,
• wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem na rzecz grantu rachunku bankowego,
• działania informacyjno-promocyjne grantu (np. zakupmateriałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych),
• amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych iwartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby administracyjne,
• opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną

grantu,
• koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną grantu,
• koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną grantu,
• kosztymateriałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną grantu,
• koszty ubezpieczeń majątkowych,
• koszty ochrony,
• koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną grantu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację

tych pomieszczeń,
• koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu.

2. Czy istnieje możliwość zakupienia np. 12 laptopów potrzebnych do testowania metody/narzędzia na uczestnikach szkoleń? Co się z laptopami stanie
po projekcie?

Środki z grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do opracowania innowacji społecznej i testowania innowacji na
założonej grupie użytkowników i odbiorców oraz odpowiednio uzasadnionych przez Grantobiorcę. Co do zasady środki nie są przeznaczone na zakup sprzętu
komputerowego.

3. Czy w ramach grantumożna zakupić środki trwałe?
Granty nie mają służyć doposażeniu jednostek, ale opracowaniu innowacji i jej przetestowaniu (np. w grancie nie powinno się finansować rzutników, sprzętu
komputerowego służącego wypracowaniu innowacji itp. ).W razie potrzeby korzystania z specjalistycznego sprzętu przy testowaniu innowacji możliwy jest
jego wynajem.W ramach grantu Inkubator nie planuje przekazywać środków inwestycyjnych na zakup środków trwałych.

4. Czy wymagany jestwkład własny?
Nie. Operator pokrywa koszty testowania innowacji społecznej do kwoty 100 000 złotych.

5. Czy określono minimalną kwotę o jaką należy się ubiegać na pokrycie kosztów testowania innowacji?
Nie. Inkubator nie określił takiej kwoty. Kwota wnioskowana powinna być adekwatna do skali testowania innowacji społecznej oraz specyfiki innowacji społecznej i
nie większa niż 100 tysięcy złotych.



6. Czy innowacja wymagająca większej skali testowania a tym samym większych środków finansowych może być wnioskowana przy zapewnieniu przez
innowatora wkładu własnego (np. całość 100 tys. – grant 60 tys., środki własne 40 tys.)? Jeśli tak to jakie źródła wkładu własnego są dopuszczalne?
Czymogą to być środki publiczne?

Inkubator nie zakłada wnoszenia przez wnioskodawców wkładu własnego, łączny koszt przygotowanie i/ lub testowania innowacji nie może przekroczyć 100 000
złotych. Jeżeli wnioskodawca będzie wykorzystywał w ramach projektu własne zaplecze techniczne, wolontarystyczne czy też własne środki finansowe nie ujmuje
tego we wniosku o powierzenie grantu, ani nie dokonuje wyceny tego wkładu na potrzeby projektu.

7. Czy w ramach projektu koszt delegacji jest traktowany jako koszt kwalifikowalny? Chodzi o dojazd ekspertów na miejsce szkolenia własnym
pojazdem, co związane jest ze skróceniem czasu podróży.

Należy tak szacować wynagrodzenie ekspertów abymóc pokryćw ramach wynagrodzenia koszty dojazdów.

8. W jaki sposób będą wypłacane granty?
Grant wypłacany będzie w transzach na konto wskazane przez Grantobiorcę w Umowie o powierzenie Grantu. O ilości transz zaliczki decyduje Inkubator, biorąc pod
uwagę kwotę Grantu oraz ocenę ryzyka realizowanego przedsięwzięcia. Wypłata pierwszej transzy Grantu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wniesienia przez
Grantobiorcę zabezpieczenia umowy lub zawarcia Umowy o powierzenie Grant. Wypłaty kolejnych transz uzależnione są od osiągnięcia efektu dla danego etapu
określonegow Specyfikacji Innowacji i zaakceptowaniu przez Inkubator Wniosku o rozliczenie Grantu wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektu.

9. Na jakiej podstawie dokonywanie jest rozliczenie grantów?
Rozliczenie następuje na postawie osiągniecia mierników efektów testowania innowacji określonych w kosztorysie innowacji społecznej (załączniku do specyfikacji
innowacji społecznej). W celu rozliczenia grantu Grantobiorca:
• Składa wniosek o rozliczenie Grantu wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i dowodami potwierdzającymi wypracowanie Innowacji Społecznej lub jej efektów

określonychw Specyfikacji Innowacji (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
• składa oświadczenie o wydatkowaniu Grantu zgodnie z przeznaczeniemGrantu, oraz
• podpisuje protokół odbioru wypracowanej Innowacji Społecznej lub efektów Innowacji Społecznej (z opisem osiągniętych efektów).
Grantobiorca jest zobowiązany do wykazania we Wniosku o rozliczenie Grantu, że osiągnął zakładany dla danego efektu miernik lub mierniki, poprzez dostarczenie
dowodów potwierdzających. Rozliczenie grantów nie jest dokonywane w oparciu o dokumenty potwierdzającewydatki – np. faktury, umowy etc.

10. Jeśli rozliczenie grantobiorcy dotyczy wyłącznie osiągnięcia zaplanowanego rezultatu a jednocześnie nie są kosztami kwalifikowalnymi koszty
administracyjne to w jaki sposób będzie to weryfikowane?

Inkubator będzie weryfikował obecność kosztów administracyjnych na etapie oceny budżetu w składanym projekcie. W toku rozliczenia grantów nie będą
weryfikowane dokumenty księgowe (umowy, faktury) poświadczające sposób dokonywania wydatków w projekcie a jedynie dokumenty poświadczające osiągnięcie
mierników dla danego efektu innowacji. Grantobiorca może czynności związane z raportowaniem sfinansować ze środków własnych lub też w ramach wkładu pracy
wolontariuszy.Warto podkreślić, że środków własnychwnoszonych w formie finansowej lub niefinansowej nie wykazuje się w budżecie składanegowniosku.FAQ

„FINANSE”



11. Czy przedsiębiorca, który uzyska grant na realizację pomysłu na innowację społeczną będzie musiał zapłacić od jegowartości podatek?
Zgodnie z interpretacją przesłaną przez Ministerstwo Rozwoju na mocy art. 17, ust. 1, pkt 53 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych środki finansowe
otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o którychmowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) są wolne od podatku dochodowego.

12. Gdy Innowatorem jest osoba fizyczna - czy z tytułu wpłynięcia na jej konto grantu np. 100tys. jest zobligowana do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie
Skarbowym? Czy podlega opodatkowaniu i czy i jak musi "rozliczyć" dotacjęw ramach ordynacji podatkowej?

Zgodnie z interpretacją przesłaną przez Ministerstwo Rozwoju na mocy art. 17 na mocy art. 21, ust. 1, pkt 137 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o którychmowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) są wolne od podatku dochodowego.

13. Kto pokrywa koszty upowszechniania innowacji społecznych po zakończeniu ich testowania?
Koszty upowszechniania innowacji społecznych pokrywa Inkubator.

14. Czy udzielone grantymogą być przeznaczone na dofinansowanie otwarcia działalności gospodarczej?
Nie. Granty udzielane innowatorommogą zostać przeznaczone jedynie na działania związane z realizacją innowacji społecznej.
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