Warsztaty z zakresu opracowania
wniosków grantowych w
subregionie sądeckim
Edycja I/2020
05.02.2020 r.

Cel projektu
• zwiększenie poziomu zatrudnienia – tworzenie
nowych miejsc pracy w sektorze EKONOMII
SPOŁECZNEJ (ES)
• wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii
społecznej (PES) subregionu sądeckiego
poprzez kompleksowe wsparcie dla tego
sektora

Obszar realizacji projektu
MAŁOPOLSKA,
3 SUBREGIONY:
TARNOWSKI:
powiaty : tarnowski, brzeski,
dąbrowski, miasto Tarnów
SĄDECKI:
limanowski, nowosądecki,
gorlicki, Nowy Sącz
PODHALAOSKI:
nowotarski, suski, tatrzaoski

Cel Programu Grantowego
Rozwój usług oferowanych przez
podmioty ekonomii społecznej

Cel Programu Grantowego
Wsparcie w postaci grantów powinno służyd
ekonomizowaniu działalności PES poprzez:
• przygotowanie/testowanie/wprowadzanie do
oferty nowych towarów i/lub usług,
• poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu
świadczonych usług,
• poszerzanie asortymentu sprzedawanych
produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może ubiegad się o grant?
Podmioty ekonomii społecznej PES mające siedzibę
na terenie subregionu sądeckiego:
a) przedsiębiorstwo społeczne,
w tym spółdzielnia socjalna
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi
reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
CIS i KIS;
ZAZ i WTZ

Kto może ubiegad się o grant
• c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o
którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
• organizacje pozarządowe;
• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie
• spółki non-profit

Kto nie może ubiegad się o przyznanie
grantu?

• Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i
podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z
Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków /
partnerami realizującymi Projekt lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w ich imieniu lub
osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
• Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej
możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej
i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS –
jeśli dotyczy)*1+lub nie mogą zadeklarowad chęci jej
prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.

Kto nie może ubiegad się o przyznanie
grantu?

• Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o
pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania
takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o
ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej
pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat
podatkowych).
• Grantobiorca Programu Grantowego może się
ponownie ubiegad o wsparcie finansowe pod
warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu.
Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania
koocowego z realizacji inicjatywy przez Operatora
Programu Grantowego.

Wymagania dotyczące ubiegania się o
grant:
• opracowanie Indywidualnego Programu Rozwoju
Organizacji (IPRO) wraz z doradcą kluczowym OWES
• prowadzenie działalności gospodarczej / odpłatnej
• lub zadeklarowanie chęci prowadzenia w przyszłości dz.
gosp. (pisemna deklaracja załącznik nr 2)
• lub gdy planowane we wniosku działania nie pokrywają
się z zarejestrowaną działalnością odpłatną lub
gospodarczą: deklaracja poszerzenia/wprowadzenia
zmian

Zakres dofinansowania
• Wysokośd wnioskowanej kwoty grantu nie
może przekroczyd 10 000 zł netto/brutto* (nie
więcej niż 95% wartości inicjatywy)
• 5% wartości projektu – wkład własny , na
które mogą się składad środki finansowe
(środki własne, środki z innych źródeł, z
wyłączeniem środków UE) i/lub wkład
osobowy.

Poziom dofinansowania
• Wkład własny osobowy – praca wolontariusza
„wartośd
pracy
społecznej
członków/członków
zarządu/wolontariuszy w Inicjatywie wynosi 40,00
złotych za godzinę świadczenia (stawka jednostkowa)”
zgodnie z zapisami Regulaminu Udzielania Wsparcia
Finansowego w ramach Programu Grantowego w
projekcie
„MAŁOPOLSKI
OŚRODEK
EKONOMII
SPOŁECZNEJ”

Zakres dofinansowania
• Grant jest wypłacany w kwocie netto.
Podatek Vat zgodnie z § 8, pkt. 3, ust. A
Regulaminu udzielania wsparcia nie jest
wydatkiem kwalifikowanym, co za tym idzie
nie może byd uwzględniany również jako
wkład własny. Grantobiorca ma obowiązek
pokryd podatek od towarów i usług z własnych
środków.

Zasady ubiegania się o przyznanie grantu
Generator
Tylko wersja elektroniczna

Pole wymagane
+ weryfikacja wniosku

Termin składania wniosku
02.03.2020 r. do godz. 16:00

Wskazówki do przygotowania wniosku
• Koncepcja projektu – dobry pomysł i rzetelna diagnoza
• Identyfikacja potrzeb – odbiorcy, rynek docelowy i ich potrzeby/problemy
• Definiowanie celów projektu – jasno zdefiniowany, umożliwiający pomiar cel
wpisujący się w cel programu grantowego (ekonomizacja!)
• Opis działao – konkretny i wynikający z założonych celów
• Harmonogram projektu – realny, umożliwiający realizację zaplanowanych
działao
• Rezultaty zaplanowanych działao – konkretne i mierzalne oraz osiągalne
(wskaźniki !!). Jednym z rezultatów musi byd oferta!
• Opis oferty – jakie usługi lub produkty organizacja będzie świadczyd, co
będzie stanowid źródło przychodów po zakooczeniu projektu
• Ryzyka – co może się nie udad, w jaki sposób temu zapobiegad
• Budżet projektu – powiązanie z działaniami, kwalifikowalnośd wydatków itd.
• Zasoby Wnioskodawcy – osobowe, rzeczowe, doświadczenie

Wskazówki do przygotowania wniosku
Rezultaty (przykład)
Przetestowanie oferty warsztatów IT dla młodzieży ze szkoły podstawowej

 Wskaźnik rezultatu:
1. Liczba uczestników warsztatów IT – 50 osób
2. Wprowadzenie do oferty organizacji nowej usługi
 Sposób monitorowania:
1. Listy obecności z warsztatów, ankiety z warsztatów, zdjęcia, program
warsztatów,
2. Nowa oferta, raport z warsztatów, w tym podsumowanie ankiet
(zawierający wniosku z testowania usługi np. koniecznośd wprowadzenia
zmian, potwierdzenie zainteresowania ofertą itd.)
 Źródło pomiaru:
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów (oferty, listy obecności,
ankiety, podsumowanie ankiet w postaci raportów, zestawienia, zdjęcia z
opisem, liczba wydanych biletów na imprezę itd.)

Procedura oceny wniosków

• Procedura oceny wniosków składa się z dwóch
etapów:
• oceny formalnej
• oceny merytorycznej

Procedura oceny wniosków

Ocena
formalna

Ocena
merytoryczna
przez
ekspertów

Komisja
Oceny
Wniosków
Grantowych

Lista
rankingowa

Procedura oceny wniosków – ocena
formalna
1

Czy Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?

tak

nie

2

Czy został opracowany lub zmodyfikowany Indywidualny Plan Rozwoju Organizacji?

tak

nie

3

- Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne z zakresem działalności odpłatnej lub gospodarczej PES?
- W przypadku braku zarejestrowanej działalności odpłatnej lub gospodarczej: Czy Wnioskodawca deklaruje
jej założenie w przyszłości?

tak

nie

- W przypadku, gdy planowane we wniosku działania nie pokrywają się z zarejestrowaną działalnością
odpłatną lub gospodarczą: Czy Wnioskodawca deklaruje jej poszerzenie / wprowadzenie zmian?
4

Czy Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek?

tak

nie

5
6
7

Czy Wniosek jest kompletny?
Czy Wnioskodawca zapewnił minimalny wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości projektu
Czy Wnioskodawca składał wniosek w ramach Programu Grantowego w latach 2016-2019 lub w
poprzednich edycjach obecnego Programu Grantowego (projekt MOWES Subregion Sądecki)?
Jeśli w poprzednim pytaniu wskazano odpowiedź NIE, zakoocz ocenę.
Jeśli tak, to:

tak
tak

nie
nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

8

- czy zostało złożone i zatwierdzone sprawozdanie z realizacji projektu?
- czy podmiot wywiązał się z deklaracji złożonej we wniosku założenia odpłatnej/ gospodarczej działalności, co ma
odzwierciedlenie w KRS/Statucie organizacji
- czy dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji zgodnie z zatwierdz. sprawozdaniem

9

10

Jeśli tak, to czy ubiega się o środki na realizację takiego samego zakresu usług/produktów, co w ramach
Programu Grantowego w latach 2016-2019 lub w poprzednich edycjach obecnego Programu
Grantowego?
Czy Wnioskodawca jako Grantobiorca poprzednich edycji Programu Grantowego został wezwany do
zwrotu całości środków (grantu)?

Celowośd inicjatywy
Czy inicjatywa służy
ekonomizacji PES?

Tak

Dalsza ocena
merytoryczna

Nie

Odrzucenie
wniosku

Ekonomizacja
przez ekonomizację rozumie się:
• Rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej
lub zwiększenie skali/zmiana sposobu
prowadzonej działalności statutowej
odpłatnej,
• Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
zwiększenie skali/zmian sposobu prowadzonej
działalności gospodarczej.

Ekonomizacja
Ekonomizacja nie musi nastąpid w trakcie
realizacji Inicjatywy – wystarczy, że dane
działanie zostanie zrealizowane testowo w
ramach działalności statutowej nieodpłatnej, ale
docelowo( po zakooczeniu Inicjatywy) będzie
realizowane w formule odpłatnej.
Potwierdzeniem jest wprowadzenie
odpowiednich zmian w statucie organizacji.

Kryteria merytoryczne
Warunkiem rekomendowania do przyznania wsparcia finansowego –
grantu jest otrzymanie na etapie oceny merytorycznej:
a) co najmniej 60% sumy punktów możliwych do uzyskania na
podstawie oceny kryteriów podstawowych i kryteriów
premiujących przez każdego z asesorów, o których mowa w ust. 4
litera a, b, c, d, e, oraz
b) co najmniej 50% punktów na podstawie oceny kryterium dot. celu
Inicjatywy, o którym mowa w ust. 4 litera b.

Kryteria merytoryczne
Niespełnienie PIERWSZEGO kryterium skutkuje odrzuceniem Wniosku bez możliwości odwołania. Wniosek nie podlega dalszej ocenie
merytorycznej.
Kryterium oceny

1. Celowośd realizacji Inicjatywy
2. Czy Inicjatywa służy ekonomizacji PES?
Jeżeli nie, to wniosek nie jest dalej oceniany

tak

nie

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Kryterium oceny
2.

W jakim stopniu cele inicjatywy wpisują się w cele konkursu?
10

2. Merytoryczna zawartośd Inicjatywy
2.1. UZASADNIENIE. Na ile dobrze została opisana sytuacja, zdiagnozowany
problem lub potrzeba?
2.2. REALNOŚD CELÓW INICJATYWY. W jakim stopniu wskazany cel/cele
inicjatywy wynika/wynikają ze zidentyfikowanego problemu/potrzeby oraz są
możliwe do osiągnięcia?
2.3 TRWAŁOŚD INICJATYWY. W jakim stopniu efekty inicjatywy będą trwały
po zakooczeniu jego realizacji?
2.4 ADEKWATNOŚD DZIAŁAO DO ZAŁOŻONYCH CELÓW. Na ile planowane
działania przyczynią się do realizacji celów inicjatywy?
2.5 ADEKWATNOŚD HARMONOGRAMU DO ZAŁOŻONYCH DZIAŁAO I CELÓW.
Czy działania opisane w harmonogramie tworzą spójną całośd i są adekwatne
do założonych celów? Czy harmonogram realizacji inicjatywy jest
przejrzysty/klarowny?
2.6. ADEKWATNOŚD REZULTATÓW I PRZYPISANYCH IM WSKAŹNIKÓW. W
jakim stopniu zakładane rezultaty i wskaźniki są wymierne i możliwe do
osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych działao?
2.7 ANALIZA RYZYKA. W jakim stopniu Wnioskodawca dokonał trafnej oceny
prawdopodobieostwa wystąpienia ryzyka, jego wpływu na realizację projektu
oraz sposobu minimalizacji/zapobiegania?
Razem (merytoryczna zawartośd Inicjatywy):

6
4

2
6
4

6

2

30

Kryterium oceny

3. Potencjał Wnioskodawcy i zaangażowanie partnerów
3.1. DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Maksymalna ocena
punktowa

5

A) doświadczenie instytucji/podmiotu w realizacji podobnych działao
B) kwalifikacje i doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w realizację
projektu i/lub współpracujących partnerów
3.2. POTENCJAŁ ROZWOJOWY

5

W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału
Wnioskodawcy?
Jeżeli Wnioskodawca nie był Grantobiorcą Programu Grantowego MOWES
automatycznie otrzymuje 5 pkt

3.3 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PARTNERÓW INICJATYWY

2

Współpraca z Partnerami, rola Partnerów w realizacji Inicjatywy?

Razem (Potencjał Wnioskodawcy i zaangażowanie partnerów):

12

Przyznana ocena punktowa

Kryterium oceny

4. Budżet
4.1. ADEKWATNOŚD BUDŻETU. Czy wydatki zostały zaplanowane racjonalnie a
ich poniesienie jest uzasadnione tj. są one niezbędne z perspektywy realizacji
projektu?

Maksymalna ocena
punktowa

5

5
Razem (budżet):

Przyznana ocena punktowa

5. Kryteria premiujące
5.1. Inicjatywa dotyczy działao w zakresie usług społecznych (wymienionych
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do
dyrektywy 2014/25/UE)

5.2. Inicjatywa bazuje na lokalnych przewagach konkurencyjnych, tj. jest
związana z walorami dziedzictwa kulturowego (usługi oparte o marketing
terytorialny i/lub tworzenie produktów lokalnych)
5.3. Inicjatywa jest realizowana w partnerstwie z innymi podmiotami
zewnętrznymi (jak np. biznes, sektor publiczny, inny PES)

Szczegółowe uzasadnienie przyznania dodatkowych punktów KPRES i/lub
RPRES:

5

5

5
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Procedura przekazania grantu
• Przekazanie informacji o wynikach
• Podpisanie umowy i weksla stanowiącego
zabezpieczenie grantu
• Przesłanie umowy z załącznikami
• Wypłata grantu na wydzielony rachunek
bankowy (subkonto)

Realizacja inicjatywy
•
•
•
•

Szkolenie z rozliczania grantów
Realizacja działao
Monitoring
Rozliczenie

Zasady finansowania
projektu

Cześd finansowa
• Wysokośd grantu do 10 000 zł netto/brutto*
• Udział środków własnych min. 5 % wartości
inicjatywy:
 finansowy (np. środki własne, środki z
innych źródeł z wyłączeniem środków z UE,
darowizny)
 osobowy (np. udokumentowana praca
wolontariusza)

Weksel własny
_____________

__ ________ ______ r.

____________________ zł

miejsce wystawienia

data wystawienia

suma wekslowa oznaczona cyfrowo

zapłacimy bez protestu za ten sola weksel

za okazaniem
oznaczenie terminu płatności

na zlecenie Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000372149
wierzyciel ( remitent)

sumę

________________________________________________________ złotych
suma pieniężna wyrażona słownie

Przedstawić do zapłaty w ciągu do końca 2023 roku.

____________________________________
określenie wystawcy weksla

____________________________________
adres wystawcy weksla

____________________________________
numer KRS wystawcy weksla

____________________________________
miejsce płatności weksla

Xxxxx Xxxxxxx

Yyyyyyyy Yyyyyyy
odręczne, czytelne
podpisy osób reprezentujących wystawcę weksla
obejmujące imiona i nazwiska

__________ ____________

__________ ____________

•

•


Grantobiorca, celem zabezpieczenia wierzytelności Operatora Programu
Grantowego wynikających z niniejszej umowy (niezależnie od ewentualnych zmian
tej umowy lub jej wygaśnięcia), a także o zapłatę wierzytelności przyszłych
Operatora Programu Grantowego względem Grantobiorcy powstałych w związku z
obowiązkiem zwrotu środków finansowych określonych w pkt. 10.2. do 10.3.2.
powyżej, w tym wierzytelności o zwrot kosztów poniesionych przez Operatora
Programu Grantowego w związku z dochodzeniem jego roszczeo wobec
Grantobiorcy („Wierzytelności Zabezpieczone”), wystawia (działając jako wystawca)
na rzecz Operatora Programu Grantowego weksel własny „in blanco”, stanowiący
załącznik nr 12 do niniejszej umowy: weksel własny in blanco, bez protestu, płatny
za okazaniem, na zlecenie Operatora Programu Grantowego, opatrzony klauzulą
przedłużającą termin przedstawienia do zapłaty do kooca 2023 roku.
W razie opóźnienia się Grantobiorcy z zapłatą którejkolwiek z Wierzytelności
Zabezpieczonych o więcej niż 3 dni, Operatora Programu Grantowego będzie
upoważniony do wypełniania weksla w sposób następujący:
Operator Programu Grantowego wpisze według swego uznania datę i miejsce
wystawienia weksla;

 Operator Programu Grantowego wpisze według swego uznania miejsce
płatności weksla, z tym zastrzeżeniem, iż będzie się ono znajdowad na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Operator Programu Grantowego ma prawo wypełnid weksel na sumę
wekslową obejmującą (wszystkie lub niektóre) niezaspokojone
Wierzytelności Zabezpieczone.
• O wypełnieniu weksla Grantobiorca zostanie zawiadomiony listem
poleconym, wysłanym na adres Grantobiorcy określony niniejsza umową,
do którego załączona zostanie kopia weksla wraz z informacją o możliwości
zapoznania się z oryginałem weksla w miejscu jego płatności.
• Weksel podlega zwrotowi Grantobiorcy po uiszczeniu wszelkich należności
objętych wekslem, według wyboru Operatora Programu Grantowego:
bezpośrednio do rąk Grantobiorcy lub listem poleconym wysłanym na
adres Grantobiorcy określony niniejszą umową.

Rodzaje kosztów– przykłady
merytoryczne, w tym:
• Koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i/lub
realizacją działao (np. zakup materiałów, sprzętu i
wyposażenia, druk, zakup towarów i usług w tym usług
szkoleniowych i promocyjnych, wynajem
sal/pomieszczeo),
• Koszty transportu, noclegów, wyżywienia i podróży
służbowych związane z przygotowaniem i/lub realizacją
działao,
• Koszty personelu związane z przygotowaniem i/lub
realizacją działao (np. wynagrodzenie pracowników,
trenerów)

Rodzaje kosztów – przykłady
• obsługa formalno-finansowa projektu (np.
wynagrodzenie koordynatora projektu,
księgowej, koszty administracyjne i inne koszty
pośrednie zgodne z katalogiem) – łącznie
maksymalnie do 10% wysokości grantu

Kwalifikowalnośd wydatków
• niezbędne dla realizacji inicjatywy,
• dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i
spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów,
• zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji
inicjatywy,
• zostały należycie udokumentowane,
• zostały przewidziane w budżecie, stanowiącym
integralną częśd wniosku grantowego,

Nie są kwalifikowane w projekcie np.:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Podatek od towarów i usług (VAT)
zakup nieruchomości gruntowych, lokalowych, budowlanych;
zakup środków trwałych tj. środków – wyposażenia i sprzętu, którego cena
jednostkowa przekracza 10000,00 zł ( brutto dla podmiotów nie będących
płatnikami podatku VAT, netto dla podmiotów będących płatnikami podatku
VAT);
amortyzacja;
odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązao;
koszty kar i grzywien;
koszty procesów sądowych;
nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób
zajmujących się realizacją zadania;
koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
zakup napojów alkoholowych.
Więcej przykładów znajduje się w regulaminie

Planując budżet należy pamiętad,
wskazówki
Wymaga zgody
operatora

Przesunięcia w
budżecie

Przesunięcia powyżej 10%
pomiędzy działaniami

Utworzenie nowej
kategorii kosztu

Nie wymaga zgody
operatora

Przesunięcia poniżej 10%
pomiędzy działaniami

Planując budżet należy pamiętad,
wskazówki
Przesunięcia nie mogą:
• Zwiększad łącznej wysokości wydatków dot.
zakupu środków trwałych
• Przekraczad obowiązujących w programie
stawek dot. kosztów

Wskazówki do budżetu
• Koszty formalno-finansowe ponoszone z grantu wynoszą
maksymalnie 10 % całości dofinansowania,
• W ramach kosztów inicjatywy nie jest możliwe ponoszenie
wydatków na usługi z których organizacja korzysta w
ramach Inkubatora, np. na obsługę księgową,
marketingową,
• W ramach kosztów osobowych np. umowy zlecenia czy
dzieło kwalifikowalna jest całośd wynagrodzenia
(wynagrodzenie netto + składki ZUS + podatek),
• Projektując budżet należy uwzględniad obowiązujące
przepisy prawa np. odnoszące się do minimalnej stawki
wynagrodzeo/stawki godzinowej.

Obowiązujące stawki – przykłady:
Kategoria wydatku

Jednostka miary

Kwota brutto

Wynajem sali wykładowej

Godzina zegarowa

43,00 zł

Sala komputerowa

Godzina zegarowa

46,00 zł

Przerwa kawowa

Osoba/dzieo szkoleniowy

15,00 zł

Obiad

Osoba/dzieo szkoleniowy

22,00 zł

Komputer/ laptop

Sztuka

3060,00 zł

Drukarka laserowa
kolorowa A4

Sztuka

816,00 zł

Drukarka laserowa
monochromatyczna A4

sztuka

510,00 zł

Wymogi dot. dokumentów
finansowych

• Wymagane dokumenty do rozliczenia inicjatywy winny
zostad opatrzone odpowiednim opisem zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu.
• Grantobiorca jest zobowiązany do systematycznego
wykazywania ponoszonych wydatków w formie
Zestawienia Dokumentów Księgowych na Platformie
internetowej do komunikacji z Wnioskodawcami i
Grantobiorcami, udzielania wsparcia i realizacji
Programu Grantowego (której częśd stanowi Generator
wniosków).

Czas realizacji Inicjatywy Grantowej
• Czas realizacji inicjatywy to maksymalnie 10
miesięcy od daty podpisania Umowy

Dwiczenie

Dziękujemy za uwagę

