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I. SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Beneficjent / Grantodawca – realizator projektu "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE", tj. Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej (Lider projektu) wraz z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości 

Katarzyna Podraza (Partner projektu). 

 

Biuro projektu "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE" - zlokalizowane w siedzibie Partnera 

Projektu, tj. przy ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów. 

 

Innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” (w skrócie IS OT) – innowacja wypracowana 

przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, polegająca na 

przygotowywaniu i dostarczaniu bezpłatnych, zdrowych i dwudaniowych obiadów, osobom 

starszym przez niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz 

podniesieniu wiedzy seniorów o zdrowym żywieniu. 

 

Instytucja Zarządzająca / Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (pojęcia używane 

zamiennie) – podmiot nadzorujący prawidłową realizację projektu "TERAPEUTYCZNE 

OBIADOWANIE" przez Beneficjenta. 

 

Interesariusze projektu - podmioty mogące mieć wpływ na możliwość wdrożenia innowacji 

społecznej w sposób systemowy, np. instytucje systemu pomocy i integracji społecznej na 

różnych szczeblach podziału administracyjnego: jednostki samorządu terytorialnego 

(w skrócie JST), organizacje pozarządowe (w skrócie NGO), dostawcy żywności, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON), instytucje finansowe, 

w tym pożyczkowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (w skrócie OWES), media itp. 

 

Kandydat – podmiot, ubiegający się o grant, który złożył Fiszkę - propozycję wdrożenia IS OT. 

 

Plan wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (w skrócie PW IS OT) – 

merytoryczno – finansowy plan wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady 

terapeutyczne” u Grantobiorcy, wypracowany wspólnie z Beneficjentem / Grantodawcą. 

 

Projekt grantowy – projekt "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE" realizowany na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach POWER 2014-20220, nr 

POWR.04.01.00-00-OT02/21 zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). 
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Uczestnik projektu – podmiot rekomendowany do otrzymania grantu w drodze otwartego 

naboru fiszek i bezpośrednio korzystający z wsparcia EFS w ramach projektu grantowego, 

który podpisał Umowę uczestnictwa w projekcie.  

 

Użytkownicy innowacji – instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-

zawodową osób z niepełnoprawnościami, w szczególności takie, które prowadzą warsztaty 

terapii zajęciowej, w których wdrażany jest model innowacji społecznej „Obiady 

terapeutyczne”. 
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II. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

Projekt pn. "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, realizowany jest przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej (Lider projektu) oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna 

Podraza (Partner projektu) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

POWR.04.01.00-00-OT02/21 z dnia 28.12.2021r. zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki 

Regionalnej.  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1 Innowacje społeczne). 

 

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski, w okresie od 1 października 2021r. do 31 lipca 

2023r. 

 

Celem projektu jest wyskalowanie modelu innowacji społecznej pn. „Obiady 

terapeutyczne”, polegające na zwiększeniu zasięgu wykorzystania tego rozwiązania 

w praktyce wśród instytucji i organizacji mających siedzibę w Polsce, zajmujących się 

rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności 

prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyznanie 

grantów przeznaczonych wyłącznie na realizację działań o charakterze wdrożeniowym 

polegających na wdrożeniu modelu „Obiadów terapeutycznych” u Grantobiorców wybranych 

w drodze ogólnopolskich i otwartych naborów. 

 

Szczegółowe informacje na temat: 

 

 modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” i sposobu wdrożenia znajdują się 

w odrębnym dokumencie pn. Opis modelu innowacji społecznej „Obiady 

terapeutyczne” (Załącznik nr 7 do Regulaminu) 

 

 ubiegania się, przyznawania i rozliczania grantów na wdrożenie modelu innowacji 

społecznej „Obiady terapeutyczne” znajduje się w odrębnym dokumencie pn. 

Procedury grantowe projektu „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”. 

 

Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej projektu. Zapoznanie się  z nimi i ich 

stosowanie jest obligatoryjne dla podmiotów / instytucji ubiegających się o udział w projekcie 

i przyznanie grantu. 
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Budżet Projektu wynosi 4 970 760,00 PLN i obejmuje dofinansowanie projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 4 686 929,60 PLN oraz z Budżetu Państwa 

w wysokości 283 830,40 PLN. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 

w trakcie trwania projektu. W związku z tym zaleca się, aby podmioty / instytucje 

zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach niniejszego projektu na bieżąco śledziły 

informacje zamieszczane na stronie internetowej projektu: 

www.terapeutyczneobiadowanie.pl.   

 

 

SCHEMAT REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania animacyjne w formie indywidualnej (osobiste) i grupowej (online)   

 

Webinaria projektowe dotyczące procedur grantowych w formie grupowej (online)   

Wsparcie doradcze w zakresie wypełniania dokumentów rekrutacyjnych  
 

Wsparcie doradcze w zakresie opracowania Planu wdrożenia IS OT  

 

Granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” 

 

Wsparcie merytoryczne, doradcze i eksperckie w zakresie wdrażania modelu IS OT 

 

Wsparcie doradcze w opracowaniu Ramowego planu kontynuowania przedsięwzięcia IS OT 

 

Budowa zaplecza interesariuszy modelu innowacji społecznej 
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III. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU  

 

Projekt skierowany jest do instytucji / organizacji mających siedzibę w Polsce, zajmujących 

się rehabilitacją społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności takich, 

które prowadzą warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzystają innowację społeczną 

„Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.: 

 

 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, 

tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, 

której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz 

 

 osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika 

innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu 

zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie 

samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków. 

 

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza 

się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, 

które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod 

warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące 

w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte 

wsparciem w danej instytucji / organizacji. 

 

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący 

Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady 

terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji. 

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie innowacji 

społecznej „Obiady terapeutyczne” jest: 

 

 dysponowanie zapleczem kuchennym:  

 spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na 

przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana 

jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub 

 które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu 

rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do 

pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania) 
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 posiadanie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / 

gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której 

uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych 

posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie 

oświadczenia Kandydata w Fiszce).  

 

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające 

doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. 

obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża 

gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego 

rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę  

z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania  

i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (kopia listu 

intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych). 

 

Instytucja / organizacja spełniająca powyższe kryteria i ubiegająca się o grant: 

 nie może należeć do kategorii podmiotów wykluczonych określonych w Rejestrze 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich 

 nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania w tym 

wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami 

 nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem, co oznacza, że:  

a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa 

c) nie pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli z pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcą uczestniczącym 

w procesie naborów i / lub oceny Planów wdrożenia IS OT. 
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IV. WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

 

W ramach projektu oferowane są w szczególności następujące formy wsparcia: infolinia 

projektu, strona internetowa projektu oraz Facebook, spotkania animacyjne, webinaria 

projektowe, wsparcie doradcze w zakresie wypełniania dokumentów rekrutacyjnych, 

wsparcie doradcze w zakresie przygotowania Planu wdrożenia innowacji społecznej, granty na 

wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, wsparcie podczas etapu 

przygotowania do wdrożenia i wdrażania modelu innowacji społecznej (merytoryczne, 

doradcze i eksperckie), współpraca z Interesariuszami projektu. 

 

4.1. Infolinia projektu  

Beneficjent zapewnia wszystkim zainteresowanym projektem możliwość kontaktu w ramach 

infolinii projektu pod numerem telefonu: 791 334 430, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 08:00 do 16:00.  

  

4.2. Strona internetowa projektu oraz Facebook  

Beneficjent zapewnia wszystkim zainteresowanym projektem dostęp do aktualnych informacji  

o projekcie, w tym o ogłaszanych naborach oraz dokumentów i procedur projektu na stronie 

internetowej www.terapeutyczneobiadowanie.pl oraz Facebook – u.  

 

4.3. Spotkania animacyjne  

Beneficjent zapewnia instytucjom i organizacjom mających siedzibę w Polsce, zajmującym się 

rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności takim, które 

prowadzą warsztat terapii zajęciowej oraz interesariuszom modelu, możliwość udziału  

w otwartych i ogólnopolskich spotkaniach animacyjnych, prowadzonych w formule online 

z wykorzystaniem platformy ClickMeeting, a także osobistej. 

 

Celem spotkań animacyjnych jest pobudzenie aktywności ukierunkowanej na współpracę 

w ramach projektu, diagnozowanie potencjału oraz możliwości powyższych instytucji / 

organizacji do wzięcia udziału w projekcie, wdrożenia modelu innowacji „Obiady 

terapeutyczne”, a następnie jego kontynuacji we współpracy z interesariuszami projektu. 

 

Beneficjent przeprowadzi w ramach projektu co najmniej 65 spotkań animacyjnych.  

 

4.4. Webinaria projektowe 

Beneficjent zapewnia instytucjom i organizacjom mających siedzibę w Polsce, zajmującym się 

rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności takim, które 

prowadzą warsztat terapii zajęciowej oraz interesariuszom modelu, możliwość udziału  

w otwartych i ogólnopolskich webinariach projektowych prowadzonych w formule online 

z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. 
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Celem webinariów dotyczących procedur grantowych jest przedstawienie możliwości udziału  

w projekcie, kryteriów wyboru grantobiorców, omówienie dokumentów rekrutacyjnych, 

sposobu wdrożenia i rozliczenia grantu.  

 

Beneficjent przeprowadzi webinaria projektowe w powyższej formie co najmniej 

czterokrotnie, przed lub w trakcie każdego ogłaszanego naboru. Zgłoszenia od osób 

zainteresowanych uczestnictwem w webinariach będą przyjmowane e-mailowo. 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas webinariów, które nie mają charakteru 

indywidualnej konsultacji, będą udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie 

internetowej projektu (tzw. FAQ). 

 

4.5. Wsparcie doradcze w zakresie wypełniania dokumentów rekrutacyjnych  

Beneficjent zapewnia podmiotom zainteresowanym uczestnictwem w projekcie i wdrożeniem 

modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” wsparcie doradcze w zakresie: 

 istoty i niezbędnych elementów modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, 

a także możliwości jego zastosowania w praktyce 

 sposobu wypełniania formularza Fiszki – propozycji wdrożenia skalowanej innowacji 

społecznej.  

Wsparcie doradcze będzie świadczone w formie zdalnej i/lub bezpośrednio (według potrzeb 

i możliwości Kandydata oraz Beneficjenta). Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

publikowane będą również na stronie: www. terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: 

AKTUALNOŚCI. 

 

Procedura rekrutacji i wyboru Grantobiorców została szczegółowa opisana w Procedurach 

grantowych.  

 

4.6. Wsparcie doradcze w zakresie przygotowania Planu wdrożenia innowacji społecznej 

Po rekomendowaniu Kandydata do otrzymania grantu i podpisaniu Umowy uczestnictwa 

w projekcie, Beneficjent wspólnie z Uczestnikiem projektu rekomendowanym do otrzymania 

grantu przygotowuje Plan wdrożenia  innowacji społecznej, który jest obowiązkowym 

załącznikiem do Umowy o powierzenie grantu (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).  

 

Grantodawca przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do modelu działania 

przedsięwzięcia „Obiady terapeutyczne”. Możliwe jest wprowadzenie przez Grantobiorcę 

modyfikacji do wdrażanej innowacji pod warunkiem ujęcia tych modyfikacji w Planie 

wdrożenia IS OT, w porozumieniu z Doradcą klienta ds. innowacji społecznej. Dostosowanie 

innowacji nie może prowadzić do zmiany charakteru rozwiązania – wykonywania usług 
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wsparcia w zakresie zdrowych posiłków na rzecz seniorów przez osoby 

z niepełnosprawnościami, jako forma ich rehabilitacji / aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Beneficjent zapewni Uczestnikowi projektu na tym etapie wsparcie merytoryczne i doradcze 

w zakresie opracowania Planów wdrożenia, rozumiane jako: 

 zaplecze merytoryczne w zakresie wdrażania modelu, poprzez sprawdzenie czy Plan 

wdrożenia zawiera wszystkie niezbędne elementy wskazane w Opisie modelu oraz 

weryfikację prawidłowości propozycji zaimplementowania modelu u Użytkownika 

innowacji  

 wsparcie doradcze w zakresie wypracowania Planu wdrożenia, polegające na 

identyfikacji potrzeb, dostosowywaniu rozwiązań modelu do potrzeb i możliwości 

Użytkownika modelu, a także popularyzacji działań / czynności usprawniających 

wdrożenie modelu. Beneficjent wspólnie z podmiotem rekomendowanym do 

otrzymania grantu, określają wielkość produktów i rezultatów oraz szczegółowy 

budżet wdrożenia innowacji, za pomocą których rozliczany będzie grant, wskazują 

dokumenty potwierdzające ich wykonanie, ustalają okres ich osiągnięcia. Doradztwo 

prowadzone będzie zdalnie i/lub bezpośrednio przez Doradców klienta ds. innowacji 

społecznej (według potrzeb i możliwości Uczestnika projektu i Beneficjenta). 1 

 

Po wypracowaniu ostatecznej wersji Planu wdrożenia innowacji społecznej Doradca wydaje 

Uczestnikowi projektu Rekomendacje Doradcy do złożenia Planu wdrożenia pod obrady 

Komisji ds. Planów Wdrożenia. 

 

W skład Komisji ds. Planów wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” wejdą: 

Kierownik projektu, Specjalista ds. skalowania innowacji społecznej, przedstawiciel Lidera oraz 

osoba ze środowiska WTZ-ów / ZAZ-ów, nie biorącego udziału w naborze. Specjalista ds. 

skalowania innowacji społecznej pełni w Komisji rolę ciała doradczego jako eksperta 

merytorycznego w zakresie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, bez prawa 

do zgłaszania zmian. 

 

Wszyscy członkowie Komisji podpisują Deklarację poufności i bezstronności. Przedmiotem 

prac Komisji jest ostateczne zatwierdzenie Planu wdrożenia i wydanie Decyzji o zatwierdzeniu 

Planu wdrożenia celem podpisania Umowy o powierzenie grantu z Uczestnikiem projektu, 

który staje się Grantobiorcą. 

 

Komisja może rekomendować wprowadzenie zmian w przedłożonym planie mając na uwadze 

prawidłową implementację modelu w jego środowisku. W przypadku braku jednomyślności 

Komisji, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji – Kierownik projektu. 

                                                           
1 W sytuacji ogłoszenia lock down pracy zdalnej w Polsce i/lub wprowadzania dodatkowych obostrzeń rządowych na skutek 
wysokiego wzrostu ryzyka zachorowań na COVID w okresie pandemii, Beneficjent projektu zastrzega możliwość ograniczenia 
przeprowadzania wsparcia dla Uczestników projektu tylko do  formy zdalnej. Stosowne informacje w tym zakresie zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej projektu, w zakładce Aktualności. 
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Cały proces współpracy nad przygotowywaniem i zatwierdzeniem planów zostanie zamknięty  

w okresie do 3 m-cy. Decyzja o zatwierdzeniu planu wdrożenia zostanie przesłaną drogą 

elektroniczną na e-mail podmiotu rekomendowanego do otrzymania grantu. 

 

4.7. Granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej 

W ramach projektu będą udzielane granty na realizację działań o charakterze wdrożeniowym 

polegające na wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który 

opiera się na dwóch filarach:  

 

 przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika 

innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz  

 

 dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu.  

 

W ramach innowacji, jedna grupa uczestników Użytkownika innowacji (np. pracowni typu 

gospodarstwa domowego / gastronomicznego), według menu skonsultowanego przez 

dietetyka, przygotowuje zdrowe dwudaniowe obiady dla osób starszych. Druga grupa 

uczestników Użytkownika innowacji dostarcza seniorom obiady do domów, regularnie 

i bezpłatnie przez 5 dni w tygodniu. Dzięki temu nawiązują się relacje na linii uczestnik 

Użytkownika innowacji – senior, co sprawia, że osoby starsze czują się mniej samotne, a osoby 

z niepełnosprawnością podnoszą poczucie własnej wartości, zaradność i umiejętności 

komunikacyjne (efekt terapeutyczny).  

 

W ramach projektu przyznawane będą granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej 

„Obiady terapeutyczne” w wysokości: 

 max. 77 215,60 zł z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I)2 

 max. 70 722,48 zł3 z max. 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR II)4 

 

W ramach każdego z naborów zostaną wybrane co najmniej 22 podmioty, łącznie w ramach 

projektu wsparcie otrzymają co najmniej 44 podmioty. 

 

O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów 

z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie. 

                                                           
2 W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych 
Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.  
3 Kwota ta może zostać zwiększona w przypadku oszczędności finansowych powstałych w ramach projektu. 
4 Tożsame jak w przypisie 2 
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4.8. Wsparcie podczas etapu przygotowania do wdrożenia i wdrażania modelu 

innowacji społecznej 

Grantobiorca podczas realizacji przedsięwzięcia w ramach grantu będzie mógł skorzystać 

z następującego wsparcia: 

a) wsparcie merytoryczne w zakresie metodologii innowacji społecznej „OBIADY 

TERAPEUTYCZNE”, udzielane będzie przez Specjalistę ds. skalowania innowacji 

społecznej poprzez: 

 nadzór nad wdrożeniem modelu u wszystkich Grantobiorców, w oparciu  

o zatwierdzone Plany wdrożenia, poprzez przeprowadzone lokalnych wizyt 

wdrożeniowych w zakresie przygotowania do wdrożenia modelu na miejscu 

wdrażania modelu przez Użytkowników innowacji (liczba przeprowadzonych 

lokalnych wizyt wdrożeniowych – min. 44 sztuki, w okresie 2-miesięcznej fazy 

przygotowania do wdrażania modelu) 

 nadzór nad prawidłowością wdrażania modelu u wszystkich Grantobiorców,  

w oparciu o zatwierdzone Plany wdrożenia, poprzez przeprowadzone wizyt 

monitoringowych w zakresie weryfikacji prawidłowości wdrażania modelu  

przez Użytkowników innowacji (liczba lokalnych wizyt monitoringowych – max. 2 

wizyty monitoringowe u Grantobiorcy przeprowadzane w trakcie i na zakończenie 

wdrażania innowacji w okresie 10 / 8 miesięcznej fazy wdrażania modelu) 

 nawiązywanie współpracy oraz utrzymywanie kontaktów z Grantobiorcami  

i Interesariuszami projektu w zakresie możliwości kontynuacji modelu po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

Specjalista ds. skalowania innowacji społecznej, będzie realizował powyższe wsparcie 

poprzez spotkania online / osobiste, kontakty telefoniczne, e-mailowe,  

z wykorzystaniem innych komunikatorów, np.: teams, zoom, clikmeeting (według 

potrzeb i możliwości Grantobiorcy i Grantodawcy). 

 

b) asysta w zakresie wdrażania modelu innowacji społecznej „OBIADY TERAPEUTYCZNE”, 

udzielana przez Doradców klienta ds. innowacji społecznych, poprzez: 

 doradzanie, obsługę i wspieranie Grantobiorców, analizę przebiegu wdrażania 

innowacji, w tym czy przynosi ona zakładane efekty oraz jakie są ryzyka związane 

z jej wdrażaniem, czy wspiera rozwiązania kobiet i mężczyzn w odniesieniu do osób 

z niepełnosprawnością i osób starszych zaangażowanych we wdrożenie modelu  

 pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, budowanie zaplecza 

wspierającego, w tym zapewnienie możliwości korzystania z wsparcia 

eksperckiego. 
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Asysta prowadzona będzie zdalnie, a w sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Użytkownika innowacji na miejscu lub w Biurze Projektu (według potrzeb i możliwości 

Grantobiorcy i Grantodawcy).5  

 

c) wsparcie eksperckie z różnych dziedzin, np. psychologiczne, prawne, marketingowe,  

w zakresie wprowadzenia oferty przygotowywania posiłków, dietetyczne, itp. 

dostosowane do indywidualnych potrzeb Grantobiorcy.  

Konsultacje specjalistyczne w wymiarze ok. 15 godz./Grantobiorcę, zdiagnozowane 

na podstawie Kwestionariusza ankiety. Łączna liczba godzin doradztwa eksperckiego 

na rzecz Grantobiorców: 660 godzin. 

Realizacja indywidualnych usług doradczych – eksperckich na rzecz Grantobiorców, 

odbywać się będzie poprzez: spotkania online / osobiste, kontakty telefoniczne, e-

mailowe, z wykorzystaniem innych komunikatorów, np.: teams, zoom, clikmeeting. 

Efekty tych działań będą potwierdzane na Formularzu usług doradczych.6 

 

4.9. Współpraca z interesariuszami projektu  

Grantobiorca podczas realizacji przedsięwzięcia w ramach grantu będzie mógł skorzystać 

z następującego wsparcia:  

a) wsparcie w budowaniu współpracy z interesariuszami projektu, udzielane przez 

Specjalistę ds. skalowania innowacji, poprzez: 

 przeprowadzanie rozmów / spotkań w zakresie nawiązania współpracy, w formie 

osobistej / zdalnej z OPS, OWES, PCPR, PEFRON oraz JST z otoczenia Użytkownika 

innowacji 

 współpracę merytoryczną z Doradcą i Grantobiorcą, w celu wypracowania 

merytorycznych rozwiązań, stanowisk i rekomendacji w zakresie możliwości 

kontynuacji modelu po zakończeniu udziału w projekcie 

 weryfikację i zatwierdzanie Ramowych planów kontynuowania przedsięwzięcia pn. 

„Obiady terapeutyczne” dla wszystkich Grantobiorców. 

 

b) wsparcie w zakresie efektywności wdrażania modelu innowacji społecznej „OBIADY 

TERAPEUTYCZNE”, udzielane przez Doradców klienta ds. innowacji społecznych, 

poprzez: 

 realizację procesu wsparcia Grantobiorcy, utrzymywania współpracy mającej na 

celu zoptymalizowanie efektywności innowacji społecznej 

                                                           
5 W sytuacji ogłoszenia lock down w Polsce i/lub wprowadzania dodatkowych obostrzeń rządowych na skutek wysokiego wzrostu ryzyka 

zachorowań na COVID w okresie pandemii, Beneficjent projektu zastrzega możliwość ograniczenia przeprowadzania wsparcia dla 
Uczestników projektu tylko do  formy zdalnej. Stosowne informacje w tym zakresie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu, w 
zakładce Aktualności. 
6 Tożsame  
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 wspieranie Grantobiorców w działaniach związanych z zarządzaniem zmianą oraz 

przygotowaniem do kontynuowania prowadzenia przedsięwzięcia „Obiady 

terapeutyczne” zgodnie z modelem po zakończeniu udziału w projekcie 

 realizację procesu wsparcia Grantobiorcy w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu poza 

projektowych źródeł finansowania modelu, w tym przygotowywanie 

Grantobiorców do samodzielnego ich wyszukiwania po zakończeniu udziału  

w projekcie 

 opracowanie wraz z Grantobiorcą metod dalszego kontynuowania innowacji po 

ustaniu finansowania z projektu w postaci Ramowego planu kontynuowania 

przedsięwzięcia (Załącznik nr 5 do Umowy o powierzenie grantu). 

Doradcy będą realizować powyższe wsparcie poprzez: spotkania online / osobiste, 

kontakty telefoniczne, e-mailowe, z wykorzystaniem innych komunikatorów, np.: 

teams,  zoom, clikmeeting (według potrzeb i możliwości Grantobiorcy i Grantodawcy).7 

 

  

                                                           
7 Tożsame 
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V. EWALUACJA PROJEKTU  

W ramach projektu wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” zostanie 

poddane ewaluacji. W tym celu niezależny podmiot zewnętrzny przeprowadzi na zlecenie 

Grantodawcy indywidualne badania ewaluacyjne u 44 podmiotów, które wdrożyły model 

innowacji społecznej. Z ewaluacji powstanie  Raport ewaluacyjny podsumowujący badanie. 

 

W ramach ewaluacji wdrożenia innowacji społecznej ocenie będą podlegać: 

 Spójność i trafność - rozumiana jako ocena zgodności wdrożonej innowacji 

z założeniami i elementami składowymi modelu innowacji społecznej „Obiady 

terapeutyczne” 

 Skuteczność - rozumiana jako ocena wdrożonego rozwiązania pod kątem stopnia 

zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych objętych 

wsparciem w środowisku lokalnym 

 Efektywność - rozumiana jako ocena efektów do poniesionych nakładów oraz stopnia 

osiągnięcia zakładanych rezultatów 

 Przydatność - rozumiana jako ocena modelu innowacji pod kątem uzyskiwanych 

korzyści dla grup docelowych tj. osób z niepełnosprawnością i osób starszych 

 Użyteczność - ocena możliwości rozpowszechniania innowacji przez odbiorców / 

uczestników / otoczenie lokalne 

 Możliwość kontynuacji – ocena możliwości kontynuowania przedsięwzięcia po ustaniu 

finansowania w ramach projektu. 
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VI. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 

Na zakończenie realizacji projektu, zakładanym efektem wdrożenia modelu innowacji 

społecznej „Obiady terapeutyczne” przez Grantobiorców, będzie zawiązanie Porozumień 

o współpracy w zakresie kontynuacji modelu (Załącznik nr 6 do Umowy o powierzenie grantu) 

pomiędzy Grantobiorcami, a przedstawicielami lokalnych instytucji systemu pomocy 

i integracji społecznej. 

 

Porozumienie zawierane jest na okres min. 12 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie, jest 

finalnym efektem współpracy oraz stanowi główny załącznik do Ramowego planu 

kontynuowania przedsięwzięcia.  

 

Porozumienie będzie zawierać co najmniej: informacje na temat praw i obowiązków członków 

porozumienia, zasad współpracy członków porozumienia, zobowiązanie do kontynuacji 

udzielania wsparcia osobom starszym z wykorzystaniem Użytkowników innowacji, źródła 

kontynuacji ich finansowania. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

 

W sprawach nieregulowanych i/lub spornych decyzję podejmuje Beneficjent. 

 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej projektu. 

 

Beneficjent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania 

poczynione przez Uczestnika projektu / Grantobiorcę wobec osób trzecich. 

 

W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa, dokumenty 

programowe oraz Wytyczne w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, a także Regulamin konkursu dla Działania 4.1 Innowacje społeczne. 

 

Uczestnik projektu / Grantobiorca potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem. 
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VIII. ZAŁĄCZNIKI  

 

ZAŁĄCZNIK 1 - WZÓR – Fiszka - propozycja wdrożenia innowacji społecznej OT 

ZAŁĄCZNIK 2 - WZÓR - Karty oceny Fiszki 

ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR - Umowa uczestnictwa w projekcie 

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR - Plan wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” 

ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR - Umowa o powierzenie grantu 

ZAŁĄCZNIK 6 - WZÓR - Sprawozdanie z wdrożenia innowacji społecznej OT 

ZAŁĄCZNIK 7 - Opis modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” 
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