
 
 

Harmonogram wsparcia w ramach projektu pn. Inkubator Dostępności,  

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego 

 

GRUDZIEŃ 

 

Wydarzenie Rodzaj wsparcia Data Godziny Miejsce 
Spotkanie   konsultacyjno-
informacyjne w ramach  
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych 

Spotkanie   konsultacyjno-informacyjne 
prezentujące założenia projektu 
„Inkubator Dostępności”  pozwalające 
zweryfikować pomysł, pozyskać 
partnera do wspólnego realizowania 
innowacji społecznych, przekazujące 
kryteria udziału w projekcie 
grantowym. Dostęp do ekspertów 
Inkubatora – stoisko konsultacyjno -
informacyjne. 

03.12.2019 09:30 – 13:00 Centrum Użyteczności Publicznej w 
Ostródzie,  ul. Jana III Sobieskiego 9, 
Ostróda. 

Spotkanie   konsultacyjno-
informacyjne w ramach 
konferencji  "Wspólne 
działanie - wzajemne 
korzyści. Wyzwania dla 
polityki społecznej" 
 

Warsztat „Od intuicji do innowacji - 
zbuduj i sfinansuj innowacje 
społeczne”. Projektowanie 
innowacyjnych rozwiązań i usług w 
obszarze polityki społecznej w oparciu 
o metodologię Design Thinking.  Dostęp 
do ekspertów Inkubatora – stoisko 
konsultacyjno -informacyjne. 

10.12.2019 09:30 – 15:00 Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Rynek Główny 25, Kraków. 



 
 

Spotkanie   konsultacyjno-
informacyjne „Inkubacja 
innowacji społecznych” 

Spotkanie   konsultacyjno-informacyjne 
prezentujące założenia projektu 
„Inkubator Dostępności” pozwalające 
zweryfikować pomysł, pozyskać 
partnera do wspólnego realizowania 
innowacji społecznych, przekazujące 
kryteria udziału w projekcie 
grantowym. Dostęp do ekspertów 
Inkubatora – konsultacje indywidualne. 

10.12.2019 09:00 – 17:00  Uniwersytet w Białymstoku 
ul. Świerkowa 20B 
 

Spotkanie   konsultacyjno-
informacyjne „Inkubacja 
innowacji społecznych” 

Spotkanie   konsultacyjno-informacyjne 
prezentujące założenia projektu 
„Inkubator Dostępności” pozwalające 
zweryfikować pomysł, pozyskać 
partnera do wspólnego realizowania 
innowacji społecznych, przekazujące 
kryteria udziału w projekcie 
grantowym. Dostęp do ekspertów 
Inkubatora – konsultacje indywidualne. 

11.12.2019 09:00 – 17:00  Uniwersytet w Białymstoku 
ul. Świerkowa 20B 
 

Spotkanie   konsultacyjno-
informacyjne w ramach 
spotkania sieci podmiotów 
Ekonomii Społecznej 
Województwa 
Podkarpackiego 

Spotkanie   konsultacyjno-informacyjne 
prezentujące założenia projektu 
„Inkubator Dostępności”  pozwalające 
zweryfikować pomysł, pozyskać 
partnera do wspólnego realizowania 
innowacji społecznych, przekazujące 
kryteria udziału w projekcie 
grantowym. Dostęp do ekspertów 
Inkubatora – stoisko konsultacyjno -
informacyjne. 

12.12.2019 10:00 – 14:00 Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego (sala audytoryjna), 
ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów. 



 
 

INNOVATHON DLA 
DOSTĘPNOŚCI 

Zajęcia warsztatowe, w oparciu o 
metodę Design Thinking, na których 
uczestnicy opracują prototyp 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących 
dostępności. 

13.12.2019 10:00 – 18:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. 
Dajwór 18, Kraków. 
 
 

 


