Instrukcja wypełniania Formularza Zgłoszeniowego
•

Przed Tobą formularz zgłoszeniowy (list intencyjny) do projektu Generator Innowacji. Sieci
Wsparcia 2. Wypełnij każdy z pięciu kroków w formularzu online, a na końcu kliknij „Wyślij
zgłoszenie”. Odeślemy na wskazane w formularzu adresy mailowe potwierdzenie przyjęcia
Twojego zgłoszenia do projektu.
o Krok 1 wypełnij wymagane pola oznaczone gwiazdką *:
✓ Wariant: 1, 2, 3 lub 4.
✓ Dane Pomysłodawcy (1 osoba) oraz Dane Pomysłodawcy (2 osoba) – dane 3.
osoby wypełnij, jeśli jest trzeci pomysłodawca.
✓ Jeśli wybrałeś/wybrałaś Wariant 2 lub 3 wypełnij także pola: Nazwa
instytucji/firmy/organizacji, Miejscowość, Nr budynku/lokalu, Kod pocztowy,
Rok założenia.
✓ Jeśli wybrałeś/wybrałaś Wariant 4 oprócz powyższych, wypełnij także pola:
Nazwa, Miejscowość, Nr budynku/lokalu, Kod pocztowy, Dane kontaktowe.
✓ Kliknij „Następny krok” i zostaniesz przeniesiony/przeniesiona do II części
formularza zgłoszeniowego Krok 2.
✓ Jeśli któreś wymagane pole oznaczone gwiazdką * nie zostanie wypełnione,
wówczas przejście do następnego kroku będzie zablokowane, a pola
wymagające wypełnienia, podświetlą się.
o Krok 2 – w tej części odpowiadasz na pytania dotyczące Ciebie oraz pozostałych osób
składających z Tobą pomysł, wymagane pola są oznaczone gwiazdką *
✓ Zwróć uwagę na limity znaków w poszczególnych polach odpowiedzi.
✓ Zadbaj, by odpowiedzi były pełne, nieurwane.
✓ Po wypełnieniu pól z odpowiedziami, kliknij „Następny krok” i zostaniesz
przeniesiony/przeniesiona do III części formularza zgłoszeniowego Krok 3.
✓ Jeśli któreś wymagane pole oznaczone gwiazdką * nie zostanie wypełnione,
wówczas przejście do następnego kroku będzie zablokowane, a pola
wymagające wypełnienia, podświetlą się.
✓ Z tego miejsca możesz wrócić do poprzedniego widoku z danymi
kontaktowymi, w tym celu kliknij „Poprzedni krok”.
o Krok 3 – w tej części odpowiadasz na pytania dotyczące zgłaszanego pomysłu,
wymagane pola są oznaczone gwiazdką *
✓ Jak w poprzednim kroku: zwróć uwagę na limit znaków w odpowiedziach;
zadbaj, by odpowiedzi nie były pourywane, wypełnij wszystkie pola wymagane,
by przejść do następnego kroku lub cofnij się klikając „Poprzedni krok”.
o Krok 4 – w tej część zaznaczasz oświadczenia w imieniu swoim oraz pozostałych osób
składających z Tobą pomysł, zaś w przypadku wybrania przez Ciebie Wariantu 2, 3 lub
4, także w imieniu reprezentowanych przez Ciebie instytucji.
✓ Wymagane zgody/ oświadczenia są oznaczone gwiazdką * i ich zaznaczenie
daje możliwość przejścia do Kroku 5, klikając „Następny krok”; z tego miejsca
możesz wrócić do poprzedniego widoku, w tym celu kliknij „Poprzedni krok”.
o Krok 5 – w tej części podjesz jeszcze raz swoje imię i nazwisko oraz adres email
✓ Od tej pory jesteś dla naszego Inkubatora osobą do kontaktu w sprawach dot.
zgłoszonego pomysłu. Do Ciebie będziemy wysyłać wszelką korespondencję
mailową.
✓ W tym miejscu klikając „Wyślij zgłoszenie” przekażesz formularz na nasz
serwer – nie będzie możliwości poprawienia go.
✓ Jeśli chcesz zmienić jakieś treści w poprzednich częściach formularza, kliknij
„Poprzedni krok”.
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Formularz online nie ma funkcji zapisz, więc jak przystąpisz do wypełniania, to potrzebujesz
wypełnić każdy z pięciu kroku do końca za jednym razem.
Wypełnienie i wysłanie formularza online stanowi pierwszy etap rekrutacji innowatorów
społecznych, którzy przy naszym wsparciu, będą rozwijać innowacyjne rozwiązania na rzecz
osób starszych i/lub ich opiekunów. Na kolejnych etapach projektu będziemy Cię wspierać
w stworzeniu gotowego rozwiązania, możliwego do przetestowania przez grupę odbiorców, zaś
potem będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy,
firmy, społeczników w całej Polsce. Z Twoim zaangażowaniem dołożymy wszelkich starań, by jak
najszerzej udostępniać i upowszechniać Twoją innowację.
Zachęcamy do opisania pomysłów językiem swobodnym, jakim pisze się np. list do przyjaciela,
a nie suchym, urzędowym. Warto sprawić, aby list był ciekawą i wciągającą lekturą, która pozwoli
nam lepiej poznać Ciebie i Twój pomysł.
Pamiętaj, że pomysł może być zgłoszony przez minimum dwie a maksimum trzy osoby fizyczne
lub maksimum trzy podmioty działające w partnerstwie. Podmioty oddelegowują również
minimum dwie a maksimum trzy osoby jako przedstawicieli lub reprezentantów.
By lepiej poznać całą grupę, pytania w formularzu kierujemy do każdej z osób, z którymi
zgłaszasz pomysł.
Oświadczenia na końcu formularza, m.in. dot. zgody na przekazanie danych osobowych,
wypełniasz w imieniu swoim oraz wszystkich osób z grupy, także w imieniu
instytucji/organizacji/firmy, którą reprezentujesz.
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