
 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IS-430-1/20 

 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia …….…02.2020 

r. 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z projektem pn. „Inkubator Dostępności” realizowanym w partnerstwie z Fundacją 

Instytut Rozwoju Regionalnego, 

współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

na lata 2014-2020 

 ogłasza:  

NABÓR KART INNOWACJI SPOŁECZNYCH W KONKURSIE NA INNOWACJE SPOŁECZNE 

W RAMACH PROJEKTU PN. „INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI”  

I. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie pomysłów na innowacje społeczne w obszarze dostępności, 

które zostaną dopracowane, a w dalszej kolejności przetestowane w ramach projektu 

„Inkubator Dostępności”. 

Zakres projektu „Inkubator Dostępności”: 

Celem głównym projektu jest upowszechnienie minimum 9 innowacji społecznych spośród 

45 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą dostępność przestrzeni publicznej dla osób 

z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji. Cel zostanie 

osiągnięty poprzez inkubację nowych i oddolnych pomysłów, ich opracowanie, 

przetestowanie a także podjęcie działań w zakresie upowszechniania i włączenia do praktyki 

tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej. Wypracowane rozwiązania 

pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów 

społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności (np. informacji 

i komunikacji, produktów, usług, w tym dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy 

usług ochrony zdrowia) na obszarach wiejskich i miejskich. Innowacje społeczne muszą być 



 

skierowane do osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych o ograniczonej mobilności 

lub percepcji, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie 

Polski. 

II. Osoby i podmioty uprawnione do składania wniosków 

1. Wnioskodawcą może być:  

1) osoba fizyczna, która: 

a) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie 

Polski,  

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) nie została wykluczona z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

e) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.  

2) osoby prawne (w szczególności fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe, 

spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne), z wyłączeniem podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 

z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne), 

3) jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki komandytowe, spółki 

komandytowo-akcyjne), 

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego, 

5) jednostki sektora finansów publicznych, 



 

6) grupy nieformalne osób fizycznych, spełniających warunki opisane w pkt. 1), 

reprezentowane przez jednego z członków grupy nieformalnej umocowanego do 

działania w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych członków (w tym do działania 

w toku naboru, zawarcia Umowy o powierzenie Grantu oraz działania w toku 

realizacji Umowy o powierzenie Grantu). Dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentacji będą weryfikowane na etapie podpisywania Umowy o powierzenie 

Grantu.  

2. Z wnioskowania o Grant wyłączeni są pracownicy ROPS lub FIRR, a także osoby, które 

łączy lub łączył z pracownikiem ROPS lub FIRR: 

1) związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 

w linii bocznej do II stopnia),  

2) związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Z wnioskowania o Grant wyłączone są także podmioty: 

1) których wspólnikiem lub urzędującym członkiem organu zarządzającego lub 

nadzorczego jest pracownik ROPS lub FIRR lub osoba, którą łączy z pracownikiem 

ROPS i FIRR stosunek określony w ust. 3 pkt. 1 lub 2, 

2) które łączy z personelem projektu oraz władzami ROPS i FIRR, Głównym Księgowym 

lub Radcą Prawnym ROPS lub FIRR inny związek faktyczny, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności. 

3) które są jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego lub osobami 

prawnymi Województwa Małopolskiego. 

III. Finanse 

Wartość grantu może wynosić do 100 000 zł, Wnioskodawca nie wnosi wkładu własnego. 

Szczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji projektu grantowego 

„Inkubator Dostępności” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 

  



 

INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 

Harmonogram naboru: 

1. Termin składania kart innowacji społecznych: od dnia 16.03.2020 r. do dnia 

30.03.2020 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie). 

2. Planowany termin przeprowadzenia oceny kart: kwiecień – maj 2020 r. 

3. Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: czerwiec 2020 r.  

4. Planowany termin opracowania specyfikacji innowacji z wyłonionymi 

Wnioskodawcami: czerwiec – lipiec 2020 r. 

5. Planowany termin zawierania umów o powierzenie grantu: czerwiec/lipiec 2020 r. 

 

Sposób aplikowania: 

Kartę innowacji społecznej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

nabor.id@rops.krakow.pl   

 

Karta innowacji społecznej powinna być wysłana w wersji nieedytowalnej (skan, format pdf, 

tiff lub analogiczny), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). 

  



 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 

Punkt informacyjny 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: 

Piastowska 32, pokój nr 2 (parter)  

30-070 Kraków, e-mail: drojek@rops.krakow.pl, abolcek@rops.krakow.pl 

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 27. 

Strona internetowa 

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie 

internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Inkubator Dostępności” oraz na stronie 

internetowej partnera projektu www.firr.org.pl.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. 
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