MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
IV OŚ PRIORYTETOWA PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
DZIAŁANIE 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE

Seminarium AKCJA INNOWACJA

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

11:00 – 11:10

Powitanie uczestników seminarium

11:10 – 11:40

CZĘŚĆ I
„Innowacja – realizacja” – realizatorzy, odbiorcy, korzyści wynikające
z realizacji projektu MIIS

11:40 – 12:00

UDZIELENIE GRANTU

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II
„Akcja Innowacja”- spotkania grup warsztatowych w ramach
następujących wyzwań:

GRANTOBIORCY
12:30 – 15:00

INNOWACJE

Finansowanie i rozliczanie projektów innowacyjnych

By brak samodzielności nie uzależniał
Życie bez barier
Bezpieczna jesień

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

CEL SPOTKANIA:
• pokazanie czym jest innowacja społeczna
• zainspirowanie do jej poszukiwania
• wygenerowanie priorytetowych obszarów problemowych,
stanowiących wyzwanie dla danego subregionu.

ROZLICZANIE GRANTU

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ
- WYPEŁNIJ FISZKĘ!

CELE PROJEKTU MIIS

CELE PROJEKTU

•
OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

•
•
•

Wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych świadczonych
w środowisku lokalnym.
Stworzenie warunków umożliwiających osobom niesamodzielnym
pozostanie w swoich mieszkaniach tak długo, jak to możliwe.
Rozwój zintegrowanej sieci usług społecznych zapewniających
różnorodne formy wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom.
Uwzględnianie indywidualnych zróżnicowanych potrzeb osób zależnych
i zachowanie ich podmiotowości.

INNOWACJE

Usługi opiekuńcze

DOBRE PRAKTYKI

Osoby zależne

OBOWIĄZKI

Innowacyjność

Osoby zależne

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

Wsparcie
w środowisku
lokalnym

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

Usługi
opiekuńcze

Czynności w obszarze:
 pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb
 opieki higienicznej
 pielęgnacji
 zapewnienia kontaktów z otoczeniem

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

INNOWACJE

Najczęstsze trudności osób zależnych w codziennym życiu:

Czynności samoobsługowe

Jedzenie posiłków
Kładzenie się i wstawanie z łóżka
Ubieranie się i rozbieranie
Higiena osobista

DOBRE PRAKTYKI

Czynności domowe

Przygotowywanie posiłków
Korzystanie z telefonu/innej formy komunikacji
Robienie zakupów
Dawkowanie i przyjmowanie leków
Lekkie i ciężkie prace domowe
Zarządzanie indywidualnymi finansami
Codzienne sprawy administracyjne
Korzystanie ze środków komunikacji miejskiej
Zagospodarowanie wolnego czasu

Kontakt z otoczeniem

Uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej
Dostęp do służby zdrowia
Kontakt z rodziną i najbliższym otoczeniem

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

Osoby
zależne

Osoby, które ze względu na podeszły wiek,
stan
zdrowia
lub
niepełnosprawność
wymagają opieki lub wsparcia związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania
co najmniej jednej z podstawowych czynności
dnia codziennego.

GRANTOBIORCY

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

• Osoby niepełnosprawne intelektualnie
• Osoby wymagające usług asystenckich w miejscu
zamieszkania
• Osoby potrzebujące wsparcia asystenckiego przy
uczestniczeniu w życiu społecznym lub obywatelskim
• Osoby
starsze wymagające usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania
• Opiekunowie osób zależnych wymagające odciążenia
i wsparcia w opiece

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

Wsparcie
w środowisku
lokalnym
Pojęcia „miejsce zamieszkania” nie należy ograniczać tylko do
lokalu mieszkalnego.

GRANTOBIORCY

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

Uwzględniać należy również:
 najbliższe otoczenie,
 miejsce tymczasowego pobytu,
 miejsca, do których dana osoba się przemieszcza.
Formy opieki w środowisku lokalnym:
 Instytucje dziennego pobytu,
 Publiczne/prywatne podmioty otwarte,
 Usługi świadczone w miejscu zamieszkania osób zależnych.

MYŚL PRZEWODNIA:
DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG
I
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

PRIORYTETOWE OBSZARY PROBLEMOWE

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

•

Ograniczenie samodzielności

•

Brak akceptacji

•

Utrata poczucia bezpieczeństwa

•

Nieprzyjazna przestrzeń publiczna

•

Problemy zdrowotne

•

Trudność z przemieszczaniem się

•

Izolacja i marginalizacja

•

Utrudniony dostęp do informacji

•

Wykluczenie społeczne i cyfrowe

•

Brak zagospodarowania wolnego czasu

•

Przeciążenie i stres opiekunów nieformalnych •

•

Osłabienie relacji rodzinnych

i porozumiewania się
•

Brak kompleksowego wsparcia opiekuńczego
Przemoc

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

OBSZARY TEMATYCZNE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udogodnienia w codziennych czynnościach i samoobsłudze
Dostępne i ułatwiające życie usługi
Relacje rodzinne i międzypokoleniowe
Przyjazne otoczenie i mieszkanie
Bezpieczna przestrzeń publiczna
Dostęp do informacji i możliwość porozumiewania się
Możliwość udziału w życiu społecznym
Aktywne spędzanie czasu wolnego
Zadowolenie i poczucie sensu życia
Inne

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

Działania
MIIS

UDZIELENIE GRANTU
OGŁOSZENIE KONKURSU
Edycja _1 – I kwartał 2017
Edycja _2– III kwartał 2017
GRANTOBIORCY

INNOWACJE

SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE
luty – marzec 2017

DOBRE PRAKTYKI

INKUBACJA 40 INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu
Małopolski,

OBOWIĄZKI

6 INNOWACJI
zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroka skalę

FINANSOWANIE GRANTU

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ GRANTU
Do 100 000 zł

ROZLICZANIE GRANTU

WSPARCIE INKUBATORA
doradztwo

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

TWOJE
DZIAŁANIA
KROK 1.
Opracuj innowacyjny pomysł - wypełnij i wyślij fiszkę do Inkubatora [TERAZ!]
KROK 2.
Skorzystaj ze wsparcia Inkubatora - doradztwa, spotkań informacyjno konsultacyjnych, spotkań przygotowawczych.
KROK 3.
Wybierz grupę osób zależnych, na której będziesz testował rozwiązanie.
KROK 4.
Wypełnij wniosek o powierzenie
w Krakowie we wskazanym terminie.

grantu

i

złóż

go

w

ROPS

KROK 5.
Jeśli Twój pomysł zostanie wyłoniony - otrzymasz grant.
Wspólnie przygotujemy Specyfikację Innowacji, która będzie podstawą do
podpisania umowy o powierzenie Grantu.

KROK 6
Testuj innowację maksymalnie przez 6 miesięcy.

CELE PROJEKTU

GRANTOBIORCY
OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

• Osoba fizyczna
• Podmiot
• Partnerstwo

Wnioskodawcą może być podmiot, który spełnia następujące wymogi:
1) posiada siedzibę (lub oddział) na terenie województwa
małopolskiego,
2) urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej nie został skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) Nie został wykluczony z możliwości
otrzymania środków przeznaczonych na
realizację
programów
finansowanych
z udziałem środków europejskich na
podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm.),
4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.

Grantobior
cy
Grantobiorcy

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

INNOWACJE
SPOŁECZNE

OPTYMALIZACJA

GRANTOBIORCY

NOWE
ROZWIĄZANIA
INNOWACJE

ZWIĘKSZENIE
SKUTECZNOŚ
CI METOD

DOBRE PRAKTYKI

TESTOWANIE
NOWYCH
NARZĘDZI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

„WIĘCEJ ZA
MNIEJ”

USPRAWNIANIE
ISTNIEJĄCYCH
ROZWIĄZAŃ

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

INNOWACJE
SPOŁECZNE

GRANTOBIORCY

rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania
problemów społecznych polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań
lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację,
zgodnie z myślą „więcej za mniej”.

INNOWACJE

Innowacyjność może dotyczyć w szczególności wytwarzanych produktów, sposobu
pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

UDZIELENIE GRANTU

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

Grantobior
cy
• W czym tkwi
problem?
• Co chcę
usprawnić/poprawić
OBSZAR

ROZLICZANIE GRANTU

PROBLEMOWY

ZASOBY
• Co mam?
• Co mogę zaangażować?

• Dotychczas
niestosowane „Coś”

KREATYWNOŚĆ

CELE PROJEKTU

Budżet Obywatelski

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

BOŚNIA I HERCEGOWINA

Pszczelarstwo
Niepełnosprawnych

POLSKA

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

migacz.pl
POLSKA

Naczynia Eatwell
USA

CELE PROJEKTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

OBOWIĄZKI
GRANTOBIORCY:

!

a) udział w opracowaniu specyfikacji innowacji;

INNOWACJE

b) złożenie zabezpieczenia (weksel in blanco z poręczeniem
wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach,
hipoteka, poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez
dłużnika);

DOBRE PRAKTYKI

c) zawarcie Umowy o powierzenie Grantu, realizacja grantu zgodnie
z umową oraz rozliczenie grantu;

GRANTOBIORCY

d) poddanie się czynnościom monitoringowym i kontrolnym;
OBOWIĄZKI

e) udział w ewaluacji realizowanego Grantu;

FINANSOWANIE GRANTU

f) współudział w opracowaniu ostatecznej wersji produktu - opisu
innowacji (po etapie testowania);

ROZLICZANIE GRANTU

g) przeniesienie na rzecz Inkubatora autorskich praw majątkowych
do wszelkich utworów wypracowanych w trakcie realizacji Umowy
o powierzenie Grantu.

CELE PROJEKTU

NIE ROZLICZYSZ
OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

 wydatków wymienionych jako niekwalifikowane w „Procedurach
dotyczących realizacji projektu grantowego…”.
 kosztów administracyjnych związanych z obsługą Grantu

INNOWACJE

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

•
•
•
•
•
•
•

koordynator lub kierownik
obsługa biura
obsługa księgowa
działania informacyjno-promocyjne
koszty ubezpieczenia
koszty ochrony
czynsz, opłaty za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały
biurowe i artykuły piśmiennicze – związane z obsługa
administracyjną Grantu.

 rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, czy kar i
grzywien.

Grant ma za zadanie realizację CELÓW projektu. Grant nie jest przyznawany na
rozwój i podniesienie konkurencyjności Grantobiorcy i nie stanowi pomocy
publicznej.

CELE PROJEKTU

ROZLICZENIE
GRANTU

OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU
•

Grant rozliczany jest na podstawie EFEKTÓW.

GRANTOBIORCY

•

Efekty ustalane są wspólnie przez Inkubator i Grantobiorcę podczas
opracowania specyfikacji innowacji

INNOWACJE

•

Płatność występuje w 1 lub 2 transzach. Pierwsza transza przekazywana jest
grantobiorcy po zawarciu umowy
jako zaliczka.

•

Rozliczenie Grantu (całości lub części) następuje poprzez złożenie:

DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

i.

Wniosku o rozliczenie + dowody potwierdzające wypracowanie
innowacji (osiągnięcia EFEKTÓW)

ii.

Oświadczenia o wydatkowaniu grantu

iii.

Protokołu odbioru wypracowanej innowacji społecznej lub efektu
cząstkowego innowacji społecznej

CELE PROJEKTU

poziom dofinansowania (100%)
OBSZARY PROBLEMOWE

UDZIELENIE GRANTU

GRANTOBIORCY

realizacja innowacyjnego oddolnego pomysłu
uproszczone zasady rozliczania grantu
wsparcie Inkubatora dla Grantobiorców
krótki okres testowania (max. 6 m-cy)

INNOWACJE

brak możliwości finansowania kosztów administracyjnych
DOBRE PRAKTYKI

OBOWIĄZKI

FINANSOWANIE GRANTU

ROZLICZANIE GRANTU

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
30-133 KRAKÓW, UL. PIASTOWSKA 32
12 422 06 36 w. 34
miis@rops.krakow.pl
WWW.ROPS.KRAKOW.PL

