1. Kto może ubiegać się o grant?
O grant mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne,
• 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),
• jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki komandytowe, spółki
komandytowo-akcyjne),
• 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,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• partnerstwa tworzone przez co najmniej dwa podmioty, o których mowa powyżej, reprezentowane przez jednego z członków partnerstwa umocowanego do
działania w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych partnerów.
Wnioskodawcą może być podmiot, który posiada siedzibę (lub oddział) na terenie województwa małopolskiego, a w przypadku osób fizycznych mieszka w
rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa małopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów ubiegania się o grant znajdują się w
dokumentacji naboru dostępnej na stronie www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.

2. Co trzeba zrobić, aby otrzymać grant?
Aby ubiegać się o grant należy wypełnić i złożyć wniosek o powierzenie grantu będący częścią dokumentacji naboru dostępnej na stronie www.rops.krakow.pl w
zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” w terminie 27.03.2017- 07.04.2017 r.
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku o powierzenie grantu należy zapoznać się z pełną dokumentacją naboru. Rekomenduje się złożenie fiszki prezentującej
zarys pomysłu innowacyjnego. Fiszka umożliwi wstępną weryfikację innowacyjności pomysłu i jest podstawą do umówienia spotkania przygotowującego do złożenia
wniosku o powierzenie grantu jeszcze przed terminem naboru dokumentacji aplikacyjnej.
3. Kiedy i w jaki sposób musi zostać złożony wniosek o powierzenie grantu?
Nabór wniosków rozpocznie się 27.03.2017 r. i potrwa do 07.04.2017 r. Wniosek o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres
nabor.miis@rops.krakow.pl (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie). Wniosek o powierzenie grantu powinien być wysłany w wersji
nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w
formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
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4. Jaka jest maksymalna kwota grantu o jaką można ubiegać się w konkursie?
Maksymalna kwota wnioskowanego grantu nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
5. Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z otrzymaniem grantu?
Nie. Po złożeniu, wniosek zostanie poddany trójstopniowej ocenie: formalnej/merytorycznej/strategicznej. Warunkiem poddania wniosku kolejnemu stopniu oceny
będzie uzyskanie pozytywnego wyniku na ocenie niższego stopnia. Ostateczną ocenę stanowić będzie suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i
strategicznej. Po dokonaniu wszystkich etapów oceny zostanie stworzona Lista rankingowa i rezerwowa, która będzie zawierać Wnioskodawców rekomendowanych
do otrzymania grantu uszeregowanych ze względu na punktację uzyskaną podczas oceny.
Zakłada się, że w pierwszej turze naboru do testowania zostanie wybranych 20 innowacji z największą sumą punktów z Listy rankingowej. Oceny merytorycznej i
strategicznej dokonuje Rada ds. innowacji społecznych (RIS).

6. Kiedy rozpocznie się testowanie innowacji i ile będzie trwało?
Po wybraniu przez RIS i rekomendowaniu pomysłów do testowania, Inkubator wraz z Wnioskodawcą przystąpi do prac nad Specyfikacją innowacji. Podpisanie
Umowy o powierzenie Grantu między Inkubatorem a Wnioskodawcą możliwe będzie po wspólnym wypracowaniu Specyfikacji innowacji oraz jej zaakceptowaniu
przez obie strony. Realizacja innowacji (etap przygotowania i testowania) rozpocznie się po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu, nie wcześniej niż w czerwcu
2017 r. Testowanie innowacji może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Okres ten nie zawiera etapu przygotowania innowacji.
7. Co to jest Specyfikacja innowacji?
Praca nad Specyfikacją innowacji będzie polegać na ustaleniu poszczególnych działań w ramach przygotowania i testowania innowacji, przypisania do nich efektów,
kosztów i mierników. Zostaną także określone dokumenty potwierdzające wypracowanie efektu innowacji społecznej.
8. Jaki minimalny potencjał finansowy musi mieć organizacja/osoba fizyczna by wystąpić o grant na testowanie innowacji społecznej?
Operator nie bada potencjału finansowego organizacji, chcącej ubiegać się o grant. Środki z grantu w założeniu pokrywają wszelkie koszty testowania innowacji
społecznej do maksymalnej kwoty 100 000 złotych. Na etapie oceny merytorycznej badany jest potencjał merytoryczny podmiotu/osoby fizycznej.
9. Czy Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o powierzenie grantu?
Tak, Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o powierzenie grantu, przy czym każdy z Wniosków o przyznanie Grantu musi dotyczyć innej innowacji.
10. Czy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o powierzenie grantu samodzielnie, a drugi w partnerstwie i czy oba wnioski mogą uzyskać grant?
Tak. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o powierzenie grantu samodzielnie, a drugi w partnerstwie. Jeśli każdy z wniosków dotyczy innej innowacji to nie ma
przeszkód aby oba wnioski zostały przyjęte.
11. Czy Wnioskodawca może uzyskać więcej niż jeden grant, zgłaszając różne pomysły u różnych Inkubatorów?
Nie ma formalnych ograniczeń co do liczby pomysłów na innowacje, jakie może złożyć i realizować wnioskodawca, tzn. można realizować różne pomysły u różnych
inkubatorów. Nie został ustanowiony limit co do łącznej kwoty grantów na osobę / podmiot, tzn. można uzyskać kilka grantów na różne kwoty, przy czym o
wysokości grantu na dany pomysł decyduje inkubator, zgodnie z procedurami dot. realizacji grantów. Ograniczeniem natomiast jest to, że nie można realizować tego
samego pomysłu w różnych inkubatorach.
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12. Jeżeli w jednej edycji naboru nie uda się otrzymać grantu to czy można w kolejnej edycji złożyć poprawiony, uprzednio zgłoszony pomysł?
Przewidziano 2 edycje naboru Wniosków o przyznanie Grantów. Ogłoszenie każdej z edycji nastąpi oddzielnie i będzie zawierać w szczególności: termin naboru oraz
dokumentację aplikacyjną. Jeśli poprawiny/ uzupełniony Wniosek wyczerpuje znamiona innowacyjności to może zostać złożony w drugiej turze naboru.

