
FAQ 
„INNOWACYJNOŚĆ” 

 
 

1. Co to są innowacje społeczne?  
Innowacje społeczne rozumiane są jako:  
• Nowe metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych,  
• Znane, ale poprawione, ulepszone metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych,  
• Znane ale usprawnione i zoptymalizowane metody i narzędzia, zgodnie z zasadą „więcej za mniej”,  
• Znane ale występujące w nowym kontekście społecznym, czyli np. przeznaczone dla nowej grupy odbiorców,  
• Produkty, usługi bądź procesy, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych. Przy innowacjach społecznych kluczowe staje się 
rozpoznanie problemów społecznych i dedykowanie im rozwiązań, pozwalających na zmiany o trwałym charakterze.  
 
2. Jak można sprawdzić czy dany pomysł jest innowacyjny w skali kraju?  
Narzędziami pomocniczymi w przedmiotowym zakresie są dostępne w Internecie wykazy innowacji wypracowanych w ramach EQUAL, PO KL., POWER dostępne na 
stronach Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW).  
 
3. Czy innowacja wymyślona i opublikowana ale niewprowadzona / niewdrożona będzie traktowana jako innowacyjna?  
Tak. Aby nowatorski pomysł mógł być uznany za funkcjonalną innowację społeczną musi być sprawdzony w praktyce (przetestowany).  
 
4. Jeśli z dwóch różnych regionów kraju zostanie złożony podobny wniosek/pomysł to czy dalej będą to innowacje?  
Co o tym stanowi? W toku oceny merytorycznej pomysłów innowacyjnych jednym z kryteriów oceny jest kryterium nowatorstwa, w którym ocenie podlegać będzie: 
• innowacyjność problemu,  
• innowacyjność metod pracy,  
• innowacyjność grupy docelowej,  
Możliwe jest więc zaakceptowanie do realizacji rozwiązań podobnych pod względem metod pracy, ale odpowiadających na różne problemy innych grup 
docelowych.  
Możliwe także zaakceptowania rozwiązań odpowiadających na podobne problemy tych samych grup docelowych za pomocą innych metod pracy.  
 
5. Jakie są kryteria oceny Innowacji?  
Oceniając innowacyjność proponowanych rozwiązań brane będą pod uwagę następujące kryteria:  
• efektywność (relacja nakładów do rezultatów),  
• nowatorstwo zaproponowanego rozwiązania,  
• adekwatność względem rzeczywistych grup docelowych,  
• stopień zaangażowania otoczenia osób zależnych do działania na rzecz grupy docelowej,  
• wykonalność pomysłu – jego wdrażalność i możliwość upowszechnienia.  
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6. Czy testowanie innowacji może zakończyć się porażką?  
Innowacja musi zostać najpierw przetestowana, aby ocenić czy innowacyjny pomysł może być uznany za funkcjonalny. Zadaniem testu jest m.in. sprawdzenie, czy 
proponowane rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Testowanie zakłada więc, że mimo iż przeprowadzimy wszystkie zaplanowane działania – Innowacja nie znajdzie 
zastosowania.  
 
7. Czy Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji testowanej Innowacji?  
Nie . Ewaluację na trzech etapach (pre, on-going i post) przeprowadzi Inkubator, niezależnie od Grantobiorcy. Oczywiście nie wyklucza to możliwości prowadzenia 
osobnej, własnej ewaluacji na wewnętrzne potrzeby Grantobiorcy. 
 
8. Jak określić efekty zaproponowanej innowacji? 
Wskazywane we wniosku o powierzenie grantu efekty powinny być mierzalne i zrozumiałe, gdyż na ich podstawie dokonywane jest rozliczenie. Zatem nie powinny 
odnosić się do jakościowej oceny. Efekty muszą wskazywać, że Innowacja została przetestowana i że zrealizowane zostały działania, które zaplanowano. Efekty 
muszą odnosić się do zaplanowanych działań a nie do oceny jakości/skuteczności Innowacji. Skuteczność innowacji będzie weryfikowane na etapie ewaluacji 
rozwiązania. 
 
9. Czy istnieje możliwość, że test nie powiedzie się? 
Aby test uznano za przeprowadzony, niezbędne jest zrealizowanie zaplanowanych działań i udokumentowanie ich efektów za pomocą mierników i dokumentów 
potwierdzających realizację. Nie oznacza to, że Innowacja „zadziała” i przyniesie oczekiwany efekt. 
 
10. O czym trzeba pamiętać opisując Innowację? 
Proponowane innowacyjne rozwiązania muszą: 
• odpowiadać na faktyczny problem, 
• wpisywać się w cel projektu, którym jest "podniesienie jakości i skuteczności usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób zależnych”. 
• wykorzystywać lokalny potencjał, 
• być możliwe do upowszechnia. 
 
11. Czym jest usługa opiekuńcza i kto może z niej korzystać? 
To działanie, którego celem jest pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie opieki higienicznej, wykonywanie pielęgnacji oraz w miarę 
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie, w tym zakresie niesamodzielnej. Usługi opiekuńcze muszą być świadczone na rzecz osób, które z powodu 
choroby, wieku, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu. 
 
12. Jaki jest cel świadczenia usług opiekuńczych? 
Nadrzędnym celem usług jest zmniejszenie niesamodzielności osób, które w ograniczonym stopniu mogą zaspokajać samodzielnie podstawowe i niezbędne 
Czynności życiowe. 
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13. Jakimi zasadami powinien się kierować Grantobiorca świadczący usługi opiekuńcze? 
Podstawą świadczenia usług opiekuńczych powinno być respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, 
ochrony dóbr osobistych i podmiotowość odbiorcy usług. 
 
14. Czy istnieje możliwość kontynuowania projektu po zakończeniu okresu testowania? 
Tak, przy zapewnieniu źródła finansowania działań we własnym zakresie i bez osiągania dochodów z realizacji działań. 
 
15. Czy Inkubator przewiduje możliwość finansowania kontynuowanych działań po zakończeniu okresu testowania? 
Nie. Środki przyznane w ramach grantu przeznaczone są na realizację działań związanych z opracowaniem i testowaniem innowacji w okresie wskazanym  
w umowie o powierzenie Grantu, zawartej między Inkubatorem a Grantobiorcą. Testowanie może maksymalnie potrwać 6 miesięcy. 
 
16. Czy w projekcie obowiązuje kryterium trwałości? 
Nie. Gratobiorca nie ma obowiązku kontynuowania działań po zakończeniu testowania Innowacji Społecznej. 
 


