Przewodnik
po projekcie
Misją projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest dotarcie do Waszych pomysłów na innowacje
społeczne na rzecz osób starszych. Następnie w ramach kilkumiesięcznej współpracy będziemy Was
wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane
organizacje, instytucje, samorządy, ﬁrmy, społeczników w całej Polsce. Przy Waszym zaangażowaniu
dołożymy wszelkich starań, by jak najszerzej udostępniać i upowszechniać Waszą innowację.

I

Etap I

I-II kwartał 2021

Pomysł na innowację możecie zgłosić do 10.05.2021 r.
1. Kto może zgłosić pomysł?
Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym
organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, ﬁrmy. Ponadto przedstawiciele różnych
dyscyplin, z różnym doświadczeniem, m.in.: działalność społeczna, edukacyjna i medyczna,
artyści, designerzy, projektanci usług, programiści, psycholodzy, socjolodzy, opiekunowie.
Z pomysłem mogą zgłaszać się:
› co najmniej dwie osoby ﬁzyczne,
› co najmniej dwie osoby ﬁzyczne we współpracy z instytucją/ﬁrmą/organizacją,
› instytucja/ﬁrma/organizacja delegująca swojego pracownika,
› partnerstwa instytucji/ﬁrm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby
reprezentujące partnerstwo.

2. Jakie pomysły możecie zgłaszać?
Szukamy rozwiązań, które odpowiedzą na jedno z poniższych wyzwań:
1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się
w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, samodzielnie
oraz przy udziale bliskich osób, jak mogą poprawić jakość codziennego życia
i lepiej przygotować się do późniejszej starości,
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia
na rzecz osób starszych lub/i ich opiekunów, by zmniejszać poczucie osamotnienia
oraz wykluczenie społeczne,
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób różne instytucje (pomocy społecznej,
kultury, ﬁrmy, placówki ochrony zdrowia) mogą oferować usługi lepszej jakości
i bardziej dostępne, współtworzone przez osoby starsze.
Pomysły powinny być innowacyjne, czyli:
› prowadzić do powstania nowych produktów i usług,
› ulepszać istniejące rozwiązania,
› nie były jeszcze realizowane w Polsce.

3. Jak zgłosić pomysł?
Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy

4. Co możecie zyskać?
›
›
›
›
›

grant na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł,
wsparcie ekspertów i specjalistów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł,
indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem,
profesjonalną promocję innowacji o wartości ponad 19 tys. zł,
udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach.

5. Jakie otrzymacie wsparcie?
› Konsultacje dot. projektu ze specjalistami podczas webinarów, m.in. dowiecie się
kim jest innowator społeczny oraz poznacie potrzeby osób starszych.
› Współpracę z ekspertami podczas otwartych warsztatów online.
Warsztaty pomogą Wam zgłębić wyzwania społeczne objęte projektem
i zainspirować do opracowania interesującego pomysłu.
Bądźcie na bieżąco:
· dołączcie do grupy Sieci Wsparcia na Facebooku,
· zapiszcie się na Newsletter Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2,
· śledźcie aktualności na stronie http://sieciwsparcia.pl.
› Tematyczne treści na stronie www – dowiecie się więcej o problemach osób starszych
oraz poznacie działające rozwiązania:
· merytoryczną Bazę wiedzy,
· inspirujące innowacje.
› Interaktywna gra – poznacie trudności, z jakimi borykają się osoby starsze
i zainspirujecie do poszukiwania rozwiązań.
http://quiz.sieciwsparcia.pl/

6. Komisja oceni pomysły
Wybierzemy członków komisji, którzy będą oceniali Wasze pomysły na poszczególnych
etapach. Będą to osoby doświadczone w tematyce dot. osób starszych, inkubowaniu
pomysłów i ocenianiu projektów społecznych działające w różnych dziedzinach,
m.in. ochrona zdrowia, zdrowie publiczne, opieka długoterminowa, geriatria,
pomoc społeczna, nowoczesne technologie.
Do kolejnego etapu – rozmów z komisją, członkowie komisji wybiorą ok. 65 pomysłodawców
– bądźcie wśród wybranych pomysłodawców – zgłoście pomysł już dziś!

II

Etap II

III kwartał 2021

Porozmawiacie z komisją o pomyśle
1. O czym porozmawiamy?
O Waszym pomyśle :) Przed spotkaniem z komisją prześlemy Wam dwa pytania
pogłębiające Wasz pomysł. Na te i inne pytania udzielicie odpowiedzi podczas spotkania.

2. Jak przeprowadzimy rozmowę?
› Spotkamy się osobiście lub przez dostępny komunikator (Skype, Teams, Zoom itp.)
– wspólnie ustalimy, jak będzie wygodniej i bezpieczniej.
› Termin spotkania dostosujemy do Waszych preferencji.
Do następnego etapu członkowie komisji wybiorą ok. 40 pomysłodawców
- chcecie być w tym gronie? Zgłoście pomysł już dziś!

III

Etap III

III kwartał 2021

Weźmiecie udział w warsztatach „Generator pomysłów”
1. Czemu służą warsztaty?
Rozwiniemy wspólnie Wasz pomysł na innowację, wesprzemy Wasze kompetencje
związane z innowacyjnym myśleniem i pracą w grupie oraz zmotywujemy Was
do zaangażowania się w pracę nad pomysłem.

2. Jak zorganizujemy warsztaty?
› Stacjonarnie lub online – wspólnie ustalimy, jak będzie wygodniej i bezpieczniej.
› Planujemy warsztaty we wrześniu 2021, a dokładny termin podamy na stronie
http://sieciwsparcia.pl oraz prześlemy w Newsletterze.
› Jeśli warsztaty odbędą się stacjonarnie, zwrócimy Wam koszty dojazdu komunikacją
publiczną.
› Możemy też zwrócić koszty opieki nad osobą wymagającą wsparcia ze względu
na wiek lub stan zdrowia, jeśli na co dzień opiekujecie się taką osobą.

3. Co się będzie działo na warsztatach?
› targowisko wiedzy – poznacie ekspertów, którzy pomogą Wam dopracować koncepcję
oraz poznacie innowatorów z projektu Generator 1.
› praca grupowa – w grupie pozostałych pomysłodawców staniecie się dla siebie
źródłem wsparcia, inspiracji i weryﬁkacji pomysłów.

› proﬁlowanie odbiorców rozwiązań – zaprosimy do pogłębionej reﬂeksji, dla kogo
projektowana jest innowacja, skoncentrujemy się na empatyzacji – wczuciu
w potencjalnych odbiorców.
› elementy zarządzania ryzykiem i czerpania z doświadczeń innych – przygotujmy Was
na różne możliwe sytuacje awaryjne.

4. A po warsztatach…
› Przemyślicie, co warto zmienić w pomyśle.
› Wypełnicie na naszej stronie formularz pogłębionego opisu pomysłu wraz z
szacunkowym budżetem – tu również możecie liczyć na nasze wsparcie :)
› Członkowie komisji przeczytają ten dokument oraz zapoznają się z obserwacjami
trenerów z warsztatów i wybiorą do dalszego etapu ok. 35 innowatorów – tak, tak,
z pomysłodawcy staniecie się innowatorami społecznymi, a Wasz pomysł będzie
inkubowany!

Zróbcie pierwszy krok, by zostać innowatorami społecznymi – wypełnijcie
formularz zgłoszeniowy już dziś!

IV Etap IV

I-II kwartał 2022

Wstępna inkubacja Waszego pomysłu
1. Inkubacja – co to takiego?
Inkubacja, czyli nieustanny rozwój Waszego pomysłu, to m.in.:
› Wasz udział w spotkaniu: Targi Prototypów, stacjonarnie lub online,
dokładny termin podamy na stronie http://sieciwsparcia.pl oraz prześlemy
w Newsletterze,
› Dopracowanie przez Was pomysłu na innowacje przy wsparciu ekspertów.
Następnie przygotujecie dokument Specyﬁkacja innowacji, który będzie zawierał
szczegóły pomysłu na innowację oraz budżet testowania tej innowacji.
Zamieścicie Specyﬁkację innowacji na stronie projektu.
› Dalsza praca nad pomysłem i Specyﬁkacją innowacji.

A my będziemy Was w tym wspierać :)

2. Jakie wsparcie otrzymacie przy inkubowaniu pomysłu?
› Voucher, czyli pakiet na konsultacje z ekspertami związanymi z tematyką
Waszego pomysłu.
› Tutoring – zapewnimy Wam stałą pracę nad rozwojem pomysłu od strony
merytorycznej z dedykowanym tutorem/tutorką.

› Wsparcie w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych, itp. ze strony specjalistów
Inkubatora, czyli naszego zespołu :) m.in.: specjalisty ds. osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
› Spotkania: Targi Prototypów – warsztatów, podczas których przedstawicie pomysł
grupie innych innowatorów oraz zewnętrznym ekspertom. Zebrane podczas spotkania
uwagi pomogą Wam przygotować dokument Specyﬁkacja innowacji.

3. Jak będziemy oceniać Waszą pracę?
› Tutorzy współpracujący z Wami, będą obserwować Wasze kompetencje
i opisywać je w raporcie pracy tutora.
› Członkowie komisji zapoznają się szczegółowo z Waszym dokumentem
Specyﬁkacji innowacji i ocenią go pod względem formalnym i merytorycznym.
› Na podstawie obu dokumentów – Waszej Specyﬁkacji innowacji i raportu
od tutora/turotki – członkowie komisji dokonają oceny.
› Do kolejnego etapu zaprosimy 27 innowatorów, z którymi podpiszemy
umowę powierzenia grantu o maksymalnej wartości do 50 tys. zł!
Od teraz będziecie grantobiorcami!
Kwota grantu jest uzależniona od wysokości wydatków niezbędnych do testowania
innowacji, które określicie w budżecie Specyﬁkacji innowacji, więc może być różna
dla każdego innowatora.

Chcecie otrzymać grant na swoją innowację? Zgłoście swój pomysł już dziś!

V

Etap V

II kwartał 2022 - II kwartał 2023

Testujecie innowacje i opracowujecie opis rozwiązania
1. Jak będzie przebiegało testowanie innowacji?
1. Podpiszemy umowę powierzenia grantu.
2. Ustalimy zakres wsparcia w testowaniu innowacji przez naszych ekspertów.
3. Przelejemy 85% ustalonej kwoty grantu na wskazane konto.
4. Dotrzecie do odbiorców swojej innowacji i sprawdzicie, jak działa Wasze rozwiązanie.
5. Przygotujecie raport częściowy z testowania innowacji i umieścicie na stronie
projektu.
6. Wesprzemy Was w dalszym testowaniu, jeśli będzie taka potrzeba.
7. Przygotujecie raport końcowy z testowania innowacji, czyli Opis Rozwiązania
i umieścicie na stronie projektu.
8. Po przyjęciu i zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji przelejemy pozostałe
15% kwoty grantu.
9. Zapewnimy ewaluację Waszej innowacji przez doświadczonego badacza,
który pomoże ocenić, czy Wasza innowacja się sprawdza.
10. Raport z ewaluacji oraz przygotowany przez Was Opis Rozwiązania posłużą
do wyboru przez członków komisji 3 innowacji do dalszego upowszechniania.

2. Jakie wsparcie otrzymacie przy testowaniu rozwiązania?
› Voucher, czyli pakiet na konsultacje z ekspertami związanymi z tematyką
Waszego pomysłu.
› Tutoring – zapewnimy Wam stałą pracę nad rozwojem pomysłu od strony
merytorycznej z dedykowanym tutorem/tutorką.
› Wsparcie w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych, itp. ze strony specjalistów
Inkubatora, czyli naszego zespołu :) m.in.: specjalisty ds. osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami, specjalisty/specjalistki ds. modelowania programów
innowacyjnych i redaktora/redaktorki.
› Wsparcie animatorów: w bezpośrednich działaniach z grupą odbiorców na miejscu
testowania innowacji.
› Zewnętrzna ewaluacja Waszego rozwiązania.
› Webinarium dot. pracy nad Opisem Rozwiązania.
› Wsparcie w tworzeniu modelu biznesowego w oparciu o Waszą innowację.
› Opracowanie analizy prawnej, która rozwieje ewentualne dylematy prawne związane
z Waszą innowacją.

Sprawcie, by Wasz pomysł zamienił się w innowację, którą wdrożą
zainteresowane organizacje – zgłoście pomysł już dziś!

VI Etap VI

II-III kwartał 2023

Upowszechnianie Waszej innowacji
1. Jak może przebiegać upowszechnianie innowacji?
› Wspólnie doprecyzujemy Waszą innowację, by stanowiła gotowy materiał
do wdrożenia.
› Pokryjemy koszty Waszego zaangażowania we współopracowanie
zindywidualizowanych strategii promocji oraz w prace merytoryczne,
tj. udział w wystąpieniach, wizytach studyjnych, zwrócimy koszty podróży itp.
› Wspólnie opracujemy i zlecimy produkcję zestawu materiałów upowszechniających
dla każdej innowacji (w tym materiał ﬁlmowy, fotograﬁczny, strony www, broszur
w formie elektronicznej).
› Zaangażujemy agencję PR w promocję Waszej innowacji.
› Zorganizujemy prezentację Waszej innowacji podczas wydarzenia „Historie Sukcesu”.
› Opracujemy pakiety wsparcia dla potencjalnych podmiotów zainteresowanych Waszą
innowacją.
› Zapewnimy wsparcie specjalistów z zespołu Inkubatora, m.in.: specjalisty
ds. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, specjalisty ds. upowszechniania;
opiekun innowatora pomoże w kwestiach formalnych i administracyjnych.
› Otrzymacie wsparcie tutorów, mentorów.

Teraz już znacie szczegóły projektu – zainteresowani?
Zgłoście pomysł już dziś!
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