30.11.2017 r.

Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu „Generator Innowacji. Sieci wsparcia”
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Organizator Konkursu, postanawia zmienić brzmienie następujących
zapisów:
1. § 3 Przebieg Programu, CZWARTY ETAP – PROTOTYPOWANIE:
Było:
„3. Uczestnicy będą zobowiązani złożyć Specyfikację Innowacji do dnia 30.11.2017 r. zarówno w wersji
elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie www.sieciwsparcia.pl, jak i w wersji
papierowej z podpisami osób uprawnionych. Specyfikację Innowacji w wersji papierowej należy przesłać na
adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55/50, 00-542 Warszawa,
z dopiskiem „Sieci Wsparcia” (decyduje data stempla pocztowego)”.
„5. Bezstronna Komisja dokona oceny merytorycznej Specyfikacji Innowacji, które pozytywnie przeszły
ocenę formalną, oceni także kompetencje Uczestników i ich postępy w pracy nad innowacjami. Organizator
zakłada, że po wstępnej fazie inkubacji spośród 36 pomysłodawców pełną, poprawną formalnie
Specyfikację Innowacji złoży ok. 30 podmiotów. W przypadku opracowania większej liczby Specyfikacji
Innowacji
o
wyborze
dofinansowanych
z dofinansowanych rozwiązań decydują dwa kryteria: realność i skalowalność. Kryteria te są szczegółowo
opisane w Załączniku nr 3.
„6. Lista innowacji, które uzyskają dotację na testowanie wraz z informacją o kwocie dofinansowania, oraz
lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie www.seiciwsparcia.pl do dnia 30.12.2017 r.”
Jest:
„3. Uczestnicy będą zobowiązani złożyć Specyfikację Innowacji do dnia 11.12.2017 r. w wersji
elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie www.sieciwsparcia.pl, jak i w formie skanu
wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych. Skan należy wysłać na adres e-mail: sieci
wsparcia@e.org.pl.
„5. Bezstronna Komisja dokona oceny merytorycznej Specyfikacji Innowacji, które pozytywnie przeszły
ocenę formalną, oceni także kompetencje Uczestników i ich postępy w pracy nad innowacjami. Kryteria te
są szczegółowo opisane w Załączniku nr 3”.
„6. Lista innowacji, które uzyskają dotację na testowanie wraz z informacją o kwocie dofinansowania oraz
lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie www.sieciwsparcia.pl do dnia 31.01.2018 r.”.

2. § 4 Wysokość dotacji:
Było:
„ 2. Dotacja na testowanie pomysłu będzie wypłacona w dwóch zaliczkowych, równych transzach”.

Jest:
„ 2. Dotacja na testowanie pomysłu będzie wypłacona w dwóch transzach – I 85% kwoty zatwierdzonego
przez Komisję harmonogramu finansowo-rzeczowego po podpisaniu umowy dotacji i dopełnieniu
wymogów formalnych, druga transza dotacji, w wysokości 15% przekazywana po przyjęciu bez zastrzeżeń
przez Towarzystwo Raportu Końcowego wraz z Rezultatami Częściowymi i Rezultatem Końcowym – Opisem
Modelu testowania. Tryb wypłacania dotacji przedstawiony jest w Załączniku nr 5”.
3. § 5 Harmonogram Programu:
Było:
(…)
„4. Etap prototypowania
• Wsparcie w rozwoju projektów (tutorzy, eksperci) od [14.07.2017] do [30.11.2017]
• Targi Projektów do [19.11.2017]
• Złożenie Specyfikacji Innowacji do [30.11.2017]
• Ogłoszenie listy rankingowej do [30.12.2017]
Etap testowania
• Podpisywanie umów dotacji od [20.12.2017] do [31.01.2018]
• Wypłata dotacji do [31.01.2018]
• Testowanie do [30.06.2018]
2. Etap opracowania modelu innowacji i upowszechnianie
3.
• Spotkanie lessonslearned(wymiana doświadczeń)od [01.07.2018] do [31.08.2018]
• Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań
do upowszechniania do [30.09.2018]
• Podpisywanie umów i wypłata dotacji na dopracowanie zwycięskich rozwiązań do [30.10.2018]
Jest:
(…)
„4. Etap prototypowania
• Wsparcie w rozwoju projektów (tutorzy, eksperci) od [14.07.2017] do [11.12.2017]
• Targi Projektów do [19.11.2017]
• Złożenie Specyfikacji Innowacji do [11.12.2017]
• Ogłoszenie listy rankingowej do [31.01.2018]
Etap testowania
• Podpisywanie umów dotacji od [31.01.2018] do [28.02.2017]
• Wypłata dotacji do [15.03.2018]
• Testowanie od [01.02.2018]do [31.07.2018] (maksymalnie 6 miesięcy)
5. Etap opracowania modelu innowacji i upowszechnianie
• Spotkanie lessonslearned (wymiana doświadczeń)od [31.07.2018] do [31.09.2018]
• Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań
do upowszechniania do [30.10.2018]
• Podpisywanie umów i wypłata dotacji na dopracowanie zwycięskich rozwiązań do [15.11.2018]

Zapisy wchodzą w życie z dniem 30.11.2017 r.
W imieniu Organizatora, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”:
Marta Białek-Graczyk – Prezeska Zarządu
Beata Tokarz-Kamińska – Członkini Zarządu

