JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?
1. Uruchom GENRATOR WNIOSKÓW.
2. Wybierz na formularzu czy wysyłasz wniosek pierwszy raz czy składasz
korektę wniosku.
3. Wybierz rodzaj wnioskodawcy i podaj nam swoje dane kontaktowe.
UWAGA
• Jeśli składasz wniosek jako jednoosobowa działalność gospodarcza zaznacz opcję
"osoba fizyczna"!
• Jeśli składasz wniosek w partnerstwie podmiotu z osobą fizyczną lub jako podmiot ,
wpisz dane osoby umocowanej prawnie do podejmowania zobowiązań w imieniu
podmiotu (zgodnie z zapisem w KRS).
• Jeśli składasz wniosek w partnerstwie podmiotów, zawrzyjcie porozumienie i
umocujcie jedną osobę do podejmowania wiążących decyzji w Waszym imieniu.
Porozumienie to będziemy weryfikować na etapie ewentualnego podpisywania
umowy o powierzenie grantu.
4. Nadaj tytuł swojej innowacji - możliwie krótki, chwytliwy i pomysłowy.
5. Opisz swój pomysł - w kilku zdaniach przedstaw istotę Twojego rozwiązania.
6. Dokonaj diagnozy problemu na jaki odpowiada innowacja i opisz grupę osób
do której jest ona skierowana
UWAGA
• W diagnozie możesz (ale nie musisz) posiłkować się danymi statystycznymi. Twoje
zawodowe doświadczenie i obserwacja będą równie dobrą podstawą diagnozy!
Przedstaw trudności z jakimi borykają się ci, do których kierujesz rozwiązanie.
• W punkcie "Diagnoza problemu i opis odbiorców innowacji" opisz też z ilu osób
będzie się składać grupa testująca, skąd zostaną zrekrutowani? Pamiętaj, że nie
możesz pobierać opłat od uczestników testu.
7. Określ jaką zmianę wprowadzi innowacja w skali makro, jak zmieni
funkcjonowanie grupy odbiorców pomysłu jeśli zostałaby zastosowana na
szeroką skalę.

8. Zastanów się, w jaki sposób innowacja mogłaby być skalowana (zastosowana
na szeroką skalę) i czy w ogóle ma taką możliwość ze względu na swój
charakter.
UWAGA
Pamiętaj, że projekty zgłaszane do Inkubatora muszą spełniać zasadę "więcej za
mniej" i zakładać optymalizację nakładu pracy, środków.
9. Przemyśl, jakich efektów wdrożenia innowacji się spodziewasz - jak zmieni się
sytuacja członków grup testującej po zakończeniu realizacji projektu?
UWAGA
• Efekty wdrożenia innowacji nie musza mieć jedynie charakteru pozytywnego.
• Być może istnieje jakieś ryzyko dla grupy odbiorców związane z realizacją
innowacji? Możliwe efekty o charakterze negatywnym nie przekreślają możliwości
składania wniosku - mówią nam tylko o tym, że dokładnie przemyślałeś/aś swój
pomysł!
10. Wskaż obszar wykluczenia/zagrożenia wykluczeniem, który dotyczy grupy
odbiorców do których kierujesz rozwiązanie.
UWAGA
Możesz wybrać od 1 do 3 obszarów. Jeśli w opcjach nie znajdziesz odpowiedniego dodaj swój! Przedstawiony "katalog" nie jest zamknięty.
11. Wskaż cechy swojego pomysłu, które świadczą o jego innowacyjności.
UWAGA
Dokonaj rozeznania, czy podobne do Twojego rozwiązanie nie funkcjonuje już w
Polsce. Jeśli tak, napisz o tym i określ czym Twoje rozwiązanie będzie się od niego
różnić.
12. Przedstaw swój plan działania z podziałem na etap przygotowania i etap
testowania (tj. sprawdzania rozwiązania w praktyce przez grupę testującą)
13. Wpisz kwotę grantu o jaką wnioskujesz (maksymalnie 100.000zł).
UWAGA
Grant pokrywa 100% działań niezbędnych do realizacji testu innowacji nie wymagamy wykładu własnego. Koszty szacuj w kwocie brutto - nie zawyżaj ich
ani nie zaniżaj. Sprawdź, czy wpisana kwota pokrywa się z sumą kosztów wpisanych
w "Plan działania"

14. Przedstaw zespół projektowy i jego doświadczenie zarówno zawodowe jak i
to, związane z realizacją innowacji.
UWAGA
Opisanie zespołu i jego doświadczenia pozwoli nam lepiej Was poznać. Jeśli jednak
nie masz tego doświadczenia, nie zniechęcaj się - innowacje są po to by testować
i próbować a Inkubator miejscem, gdzie zyskasz niezbędne wsparcie organizacyjne.
15. Zaznacz, czy ubiegałeś/aś się o grant na innowacje społeczne w innym
Inkubatorze.
16. Zaznacz niezbędne oświadczenia i załącz ich podpisany skan (wraz z
klauzulą informacyjną i klauzulą zgody).
UWAGA
Jeśli składając wniosek przekazujesz nam dane osobowe innych osób niż swoje
własne prześlij również skan Oświadczenia RODO.

ZAPISZ SWÓJ WNIOSEK W PLIKU POZA GENERATOREM
W przypadku awarii komputera, zaniku sieci internetowej czy konieczności
złożenia korekty wniosku może być przydatny.
W generatorze nie ma możliwości zapisania części treści i ponownej edycji ani
ściągnięcia złożonego wniosku!

