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ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR LISTU INTENCYJNEGO 

I. ZGŁASZACIE SIĘ JAKO:

● osoby fizyczne (co najmniej 2)
● osoby fizyczne (co najmniej 2) we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
● instytucja/firma/organizacja, delegująca swojego pracownika,
● partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby

reprezentujące partnerstwo.

II. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Informacje o pomysłodawcach (jeśli dotyczy):

Imię i nazwisko:
Płeć:
Wykształcenie:
Data urodzenia:
Adres:
Województwo:
e-mail:
Nr telefonu:

2. Informacje o instytucji/firmie/organizacji (jeśli dotyczy):

Nazwa instytucji/firmy/organizacji:
Adres:
Rok założenia:
Adres www:

3. Informacje o delegowanym pracowniku/przedstawicielu instytucji/firmy/organizacji
(jeśli dotyczy):

Imię i nazwisko:
Płeć:
Wykształcenie:
Data urodzenia:
Adres:
Województwo:
Adres e-mail:
Nr telefonu:

III. INFORMACJE O POMYSŁODAWCY/POMYSŁODAWCACH / DELEGOWANYM
PRACOWNIKU/PRZEDSTAWICIELU INSTYTUCJI/FIRMY/ORGANIZACJI:

1. Kim jesteście? Czym zajmujecie się na co dzień? Co was interesuje? (maks. 1000
znaków ze spacjami)

2. Dlaczego chcecie zrealizować swój pomysł? Opiszcie/pokażcie swoje najważniejsze
motywacje. (maks. 1000 znaków ze spacjami)

3. Dlaczego chcecie wziąć udział w tym programie? Jakie umiejętności, wiedzę
i narzędzia macie, jakich potrzebujecie, a jakie chcecie rozwijać? W czym
potrzebujecie pomocy inkubatora? (maks. 1000 znaków ze spacjami)

4. Opiszcie swój największy sukces w realizacji przedsięwzięć społecznych (lub innych).
Opiszcie swoje cechy i umiejętności, które pomogły wam osiągnąć ten sukces. (maks.
1000 znaków ze spacjami)
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5. Opiszcie swoje największe niepowodzenie/porażkę w działaniach 
zawodowych/społecznych. Jakie wnioski wyciągnęliście na przyszłość? (maks. 1000 
znaków ze spacjami) 

6. Opiszcie krótko wybrane przedsięwzięcie, którego byliście pomysłodawcami i liderami. 
Na czym konkretnie polegała twoja rola? (maks. 1000 znaków ze spacjami) 

IV. INFORMACJE O INSTYTUCJI/FIRMIE/ORGANIZACJI (JEŚLI DOTYCZY): 

1. Czy instytucja/firma/organizacja ma doświadczenie w realizacji projektów (społecznych 
i/lub innych) związanych z osobami starszymi/ osobami starszymi wymagającymi 
wsparcia ze względu na wiek i stan zdrowia lub ich opiekunami? Opiszcie 
najważniejsze doświadczenia. (maks. 1500 znaków ze spacjami) 

2. Czy instytucja/firma/organizacja ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 
innowacyjnych? Opiszcie najważniejsze doświadczenia. (maks. 1500 znaków ze 
spacjami) 

V. INFORMACJE O POMYŚLE: 

1. Którego obszaru tematycznego dotyczy wasz pomysł? 

● Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą 
rodziny/opiekunów, włączyć się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej 
i lokalnej. 

● Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na 
rzecz osób starszych, by zmniejszać wykluczenie społeczne. 

● Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo 
traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak 
partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać 
dostęp do nich. 

2. Opiszcie krótko, na czym polega wasz pomysł. (maks. 1000 znaków ze spacjami) 

3. Jaki problem społeczny rozwiązuje wasz pomysł? Na ile rozwiązanie tego problemu 
wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych oraz ich opiekunów, na jak liczną 
grupę osób starszych/opiekunów osób starszych ma szansę wpłynąć? (maks. 1500 
znaków ze spacjami). 

4. Kto jest grupą odbiorców waszego pomysłu? Jakie są jej potrzeby, oczekiwania, 
codzienne bariery? Skąd je znacie? Jakie działania podjęliście, by lepiej zrozumieć tę 
grupę? (maks. 1000 znaków ze spacjami) 

5. W jaki sposób wasze rozwiązanie uruchamia zaangażowanie mieszkańców, partnerów 
dla dobra wspólnego? W jaki sposób rozwiązanie wzmacnia więzi i integrację 
społeczną? (maks. 1000 znaków ze spacjami) 

6. Czy wasz pomysł jest sprytny i nietypowy, czyli na czym polega innowacyjność 
waszego rozwiązania (innowacyjność rozumiemy jako potencjał do tworzenia 
nowych/zaskakujących rozwiązań i łączenia zasobów istniejących oraz tworzenia 
nowych układów zasobów i nowych zasobów)? (maks. 1000 znaków ze spacjami) 

7. Jak widzicie rozwój waszego pomysłu w przyszłości? Jakie zasoby, uwarunkowania, 
środki i partnerstwa są niezbędne do wprowadzenia innowacji w życie? Jaką docelową 
skalę jego działania widzicie? Co zrobicie, żeby przedsięwzięcie mogło działać dalej 
(np. jakie widzicie możliwości finansowania waszego przedsięwzięcia, jakie 
instytucje/organizacje mogłyby być zainteresowane wykorzystaniem waszego 
rozwiązania)? (maks. 1500 znaków ze spacjami) 

Wymagane załączniki: 

http://www.pcgpolska.pl/
http://www.e.org.pl/


PODGLĄ
D

 

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/ 
Partner Projektu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55 m. 50, 

00-542 Warszawa www.e.org.pl/ 

 

●     zgoda na przetwarzanie danych, 

●  oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
europejskich [1] 

• oświadczenie o braku korzystania aktualnie z grantu udzielonego w ramach Działania 
4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na inkubację tego samego 
pomysłu na innowację   

● oświadczenie o braku powiązań z Inkubatorem projektu 

● oświadczenie o zapewnieniu dostępności. 

W przypadku podmiotów prawnych dodatkowo należy załączyć: 

● oświadczenie, że planowane działania mieszczą się w statutach (zakresach działania) 
aplikujących podmiotów prawnych. 

  

 
[1] O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie na podstawie art.207 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) tj. takie, które środki przeznaczone na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich: wykorzystały niezgodnie 
z przeznaczeniem, wykorzystały z naruszeniem procedur, pobrały nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości jeżeli: otrzymały płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 
podrobionych, lub przerobionych, lub dokumentów potwierdzających nieprawdę, lub nie zwróciły 
środków w terminie, lub nieprawidłowości wystąpiły wskutek przestępstwa, potwierdzonego 
prawomocnym wyrokiem sądowym.  
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