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Regulamin programu grantowego „Innowacje w edukacji” 

 

Przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia do programu grantowego należy zapoznać się z 

niniejszym dokumentem. Złożenie zgłoszenia w ramach programu „Innowacje w edukacji” oznacza 

akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

I. Organizator 

Program grantowy „Innowacje w edukacji” (dalej zwany „Programem“) organizowany jest przez 

Fundację Klub Młodych Liderów (dalej zwana: „Organizatorem”) z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. 

Małej 5, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Rzeszowie pod numerem: KRS 0000574845, zarejestrowanym podatnikiem podatku od 

towarów i usług: NIP 8172178136 i o numerze REGON 362461410. 

 

II. Słownik pojęć 

Grant – dofinansowanie, które przyznane zostanie Grantobiorcy na podstawie Umowy o powierzenie 

Grantu, na realizację określonych usług edukacyjnych w Placówkach Oświatowych.  

Grantobiorca - podmiot, będący jednostką samorządu terytorialnego (JST - powiat lub miasto na 

prawach powiatu), uprawniony do udziału w Programie, wybrany w procesie otwartego naboru, 

ogłoszonego przez Organizatora, któremu został przyznany Grant na podstawie Umowy o powierzenie 

Grantu. 

Wnioskodawca - podmiot, będący jednostką samorządu terytorialnego (JST - powiat lub miasto na 

prawach powiatu), uprawniony do udziału w Programie, ubiegający się o przyznanie Grantu. 

Placówka oświatowa – objęta Grantem szkoła ponadpodstawowa wpisana do rejestru szkół i placówek 

oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki pod adresem https://rspo.gov.pl/, w tym 

szkoły: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, 

leśne, morskie, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, mundurowe. 

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu. 

Strona internetowa Programu –  https://maturalni.com/lp/innowacje-w-edukacji  

Umowa o powierzenie Grantu - umowa pomiędzy Grantobiorcą i Organizatorem określająca w 

szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte Grantem, kwotę Grantu, okres realizacji 

umowy o powierzenie grantu, warunki przekazania i rozliczenia grantu. 

 

III. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady powierzania dofinansowania (dalej: „Grantu”) 

w ramach programu grantowego „Innowacje w edukacji”. 

 

2. Program grantowy jest prowadzony na terenie całej Polski.  

https://maturalni.com/lp/innowacje-w-edukacji
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3. Zgłoszenia do Programu przyjmowane i rozpatrywane są w sposób ciągły od momentu 

rozpoczęcia naboru zgłoszeń (publikacji formularza zgłoszeniowego na Stronie internetowej 

Programu) do momentu zamknięcia zgłoszeń, o czym Organizator poinformuje na Stronie 

internetowej Programu. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru zgłoszeń w dowolnym momencie w 

przypadku wyczerpania puli środków dostępnych w ramach Programu lub z innego ważnego 

powodu uniemożliwiającego dalsze przyjmowanie zgłoszeń do Programu. 

 

5. Pula środków dostępnych w ramach Programu „Innowacje w edukacji” wynosi 10 000 000 zł, 

które rozdysponowane zostaną pomiędzy maksymalnie 50 Placówek Oświatowych. 

 

6. Dofinansowanie w formie Grantu przeznaczone będzie na realizację usług edukacyjnych w 

Placówkach Oświatowych za pośrednictwem platformy edukacyjnej udostępnianej przez 

Organizatora, zgłoszonych przez Grantobiorcę do udziału w Programie. 

 

7. Usługi edukacyjne w ramach programu grantowego „Innowacje w edukacji” zawierają: 

Dostęp dla uczniów Placówek Oświatowych do kursów wideo z przedmiotów maturalnych na 

poziomie podstawowym (w wybranej formule egzaminacyjnej 2015 i 2023) do dnia 23.06.2023 r.:  

1. Matematyka – formuła 2015 min. 12 h kursu, min. 45 lekcji 

2. Matematyka – formuła 2023 min. 20 h kursu, min. 75 lekcji 

3. Język polski – formuła 2015 min. 16 h kursu, min. 55 lekcji 

4. Język polski – formuła 2023 min. 16 h kursu, min. 70 lekcji 

5. Język angielski – formuła 2015 min. 10 h kursu, min. 80  lekcji 

6. Język angielski – formuła 2023 min. 10 h kursu, min. 100 lekcji 

 

IV. Beneficjenci Programu 

1. Do udziału w Programie uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego - powiaty lub 

miasta na prawach powiatu. 

 

2. Wysokość dofinansowania w ramach Grantów dla poszczególnych JST zostanie określona 

zgodnie z następującym algorytmem: 

Wysokość dofinansowania = Ilość Placówek Oświatowych zgłoszonych do udziału w Programie * 

200 000 zł  

3. Okres obowiązywania Umowy o powierzenie Grantu trwał będzie od dnia jej zawarcia do 

23.06.2023 r.  
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V. Sposób składania i oceny wniosków o przyznanie Grantu 

1. Wzór Wniosku o przyznanie Grantu jest dostępny na Stronie internetowej Programu. We 

wniosku Wnioskodawca musi zawrzeć m.in. listę Placówek Oświatowych, w których 

zrealizowany zostanie Grant.  

 

2. Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić i podpisać elektronicznie zgodnie z 

reprezentacją Wnioskodawcy oraz dostarczyć Organizatorowi. Kompletny wniosek należy 

przesłać na adres e-mail: granty@maturalni.com, w tytule wiadomości należy wpisać: 

Zgłoszenie do programu grantowego - Powiat [Nazwa]. 

 

3. Złożenie Wniosku o przyznanie Grantu jest możliwe wyłącznie przez Wnioskodawcę, który we 

Wniosku o przyznanie Grantu oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem Programu i akceptuje 

jego zasady. 

 

4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania Wniosku o przyznanie Grantu, przesyłając za 

pośrednictwem poczty e-mail pismo z informacją o wycofaniu z Programu Grantowego, 

podpisane elektronicznie zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy. 

 

5. Ocena będzie dokonywana uznaniowo przez Komisję Przyznającą Granty powołaną przez 

Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia kompletnego wniosku 

przez Wnioskodawcę. 

 

6. Po wstępnej walidacji Wniosku o przyznanie Grantu możliwe będzie naniesienie poprawek 

przez Wnioskodawcę zgodnie z uwagami i w terminie wyznaczonym przez Komisję Przyznającą 

Granty. 

 

7. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski Wnioskodawców, którzy we wniosku 

wskażą największą ilość Placówek Oświatowych, w których zrealizowany zostanie Grant.  

 

8. O decyzji Komisji Przyznającej Granty, Wnioskodawca zostanie poinformowany po upływie 

terminu wskazanego w pkt. 5, drogą e-mailową na adres kontaktowy wskazany we wniosku. 

 

9. Decyzja Komisji Przyznającej Granty jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.  

 

VI. Wkład własny Grantobiorcy 

1. Grantobiorca w ramach przyznanego Grantu, zobowiązany jest do wniesienia wkładu 

własnego (środków finansowych) w wysokości określonej według następującego algorytmu: 

1 500 zł – łączny koszt przypadający w przeliczeniu na jednego ucznia zgłoszonej Placówki Oświatowej 

Wysokość dofinansowania w ramach przyznanego Grantu (80%): 1 200 zł - w przeliczeniu na jednego 

ucznia Placówki Oświatowej 

Wysokość wkładu własnego (20%): 300 zł - w przeliczeniu na jednego ucznia Placówki Oświatowej 

Wysokość wkładu własnego = (0,2*1 500) * łączna liczba uczniów ze zgłaszanych Placówek 

Oświatowych 

mailto:granty@maturalni.com
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2. Wkład własny sfinansowany może zostać przez Grantobiorcę z dowolnych środków.  

3. Wkład własny Grantobiorcy opłacony zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Organizatora w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy o powierzenie Grantu. Istnieje możliwość 

rozłożenia płatności na raty, co będzie każdorazowo uzgadniane z Grantobiorcą w momencie 

podpisywania Umowy o powierzenie Grantu. 

VII. Zawarcie Umowy o powierzenie Grantu 

1. Wzór Umowy o powierzenie Grantu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wraz z informacją o pozytywnej decyzji Komisji Przyznającej Granty, o której mowa w pkt. 5.8, 

Organizator wzywa Grantobiorcę do podpisania Umowy o powierzenie Grantu w terminie 7 

dni od daty otrzymania decyzji.  

3. Umowa o powierzenie Grantu zostanie zawarta w formie elektronicznej lub papierowej i 

podpisana zgodnie z reprezentacją Grantobiorcy i Organizatora.  

4. W przypadku nieterminowego stawienia się Grantobiorcy do podpisania Umowy o 

powierzenie Grantu, Organizator może odmówić późniejszego jej zawarcia.  

VIII. Realizacja Grantu w Placówkach Oświatowych 

1. Po zawarciu z Organizatorem Umowy o powierzenie Grantu, Grantobiorca przystępuje do 

realizacji Grantu we wszystkich Placówkach Oświatowych zgłoszonych przez Grantobiorcę we 

wniosku.  

 

2. Grantobiorcy przysługuje prawo dowolnego rozdysponowania wysokości Grantu pomiędzy 

Placówki Oświatowe zgłoszone we wniosku. 

 

3. W ramach realizacji Grantu wskazani uczniowie Placówki Oświatowej objętej Grantem, 

otrzymają dostęp do określonych usług edukacyjnych na okres wskazany w pkt. 3.7 niniejszego 

Regulaminu. Dostępy przyznawane będą w ciągu 7 dni od spełnienia przez Grantobiorcę 

obowiązku wynikającego z pkt. 8.4 d) niniejszego Regulaminu. 

 

4. Obowiązki Grantobiorcy w związku z realizacją Grantu: 

a) Należyte poinformowanie Placówek Oświatowych wskazanych we wniosku o objęciu 

Programem Grantowym oraz sposobie jego realizacji w Placówce Oświatowej, w tym 

przekazanie każdej Placówce Oświatowej Zbioru wytycznych dla Placówek Oświatowych w 

związku z realizacją programu „Innowacje w edukacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu; 

b) Dokonywanie niezbędnych ustaleń organizacyjnych z Placówkami Oświatowymi na etapie 

realizacji Grantu w Placówce Oświatowej, w tym w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy o 

powierzenie Grantu, powołanie Koordynatora ds. realizacji Grantu w każdej Placówce 

Oświatowej; 

c) Pośrednictwo w procesie podpisania przez Placówkę Oświatową i Organizatora stosownej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z przekazaniem danych 

osobowych uczniów Placówki Oświatowej opisanym w pkt. 8.4 d). 

d) Dostarczenie Organizatorowi w ciągu 10 dni od daty podpisania Umowy powierzenia Grantu, 

kompletnej Listy uczniów objętych Programem „Innowacje w edukacji”, której wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: 

granty@maturalni.com 

e) Bieżący nadzór nad realizacją Grantu w Placówkach Oświatowych i zobowiązań Placówek 

Oświatowych wynikających z objęcia Grantem. 
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5. Obowiązki Placówki Oświatowej w związku z realizacją Grantu: 

a) We współpracy z Grantobiorcą i w terminie przez niego wyznaczonym, powołanie 

Koordynatora ds. realizacji Grantu; 

b) Sporządzenie i przekazanie przedstawicielowi Grantobiorcy pełnej listy uczniów Placówki 

Oświatowej objętych Programem (którym przyznany zostanie dostęp do usług edukacyjnych 

w ramach Grantu), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu; 

c) Podpisanie we wskazanym przez Organizatora terminie stosownej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w związku z pkt. 8.5 b); 

d) Umieszczenie w widocznym miejscu na terenie Placówki Oświatowej tablicy informacyjnej 

dotyczącej objęcia Programem Grantowym, w ciągu 7 dni od jej dostarczenia przez 

Organizatora; 

e) Przekazanie wszystkim rodzicom uczniów objętych Programem pakietu informacji 

dotyczącego objęcia programem grantowym "Innowacje w edukacji” (pakiet informacji 

zostanie przygotowany przez Organizatora i przekazany Koordynatorowi); 

f) Przekazanie pakietu informacji o Programie uczniom w formie zaprezentowania na zajęciach 

(np. godzinie wychowawczej) filmiku wprowadzającego (filmik zostanie przygotowany przez 

Organizatora i przekazany Koordynatorowi). 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Składając Wniosek o przyznanie Grantu, Wnioskodawca akceptuje zasady Programu 
Grantowego zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 

2. W przypadku wykrycia przez Organizatora rażących błędów i/lub zaniechań w przebiegu 
realizacji Grantu w Placówkach Oświatowych, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania 
Grantobiorcy do niezwłocznego podjęcia określonych działań lub wstrzymania realizacji całości 
lub części Grantu przyznanego Grantobiorcy.  
 

3. Organizator zastrzega sobie w czasie realizacji Programu prawo zmiany Regulaminu z ważnych 
przyczyn, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem na stronie 
internetowej Programu. 
 

4. Ewentualne pytania dotyczące Programu Grantowego Wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres 
e-mail: granty@maturalni.com oraz pod numerem telefonu:  +48 502 245 242 

 

5. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur będą dodatkowo zamieszczane w sekcji FAQ 
na stronie internetowej Organizatora. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2022 r. 

 

 


