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społeczne

INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI
PROGRAM OPERACYJNY  W IEDZA  EDUKACJA ROZWÓJ 20 14-2020
DZ IAŁAN I E  4 . 1  INNOWACJE  SPOŁECZNE



Innowacyjność – szukamy nowych rozwiązań lub usprawniających już istniejące, 
przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”.
 

Dostępność - ułatwienie funkcjonowania w przestrzeni publicznej i prywatnej,
zwiększenie dostępu do różnego typu usług, produktów lub metod pracy, które ułatwią
aktywne życie.

Wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze,
skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych związanych 
z niewystarczającą dostępnością do przestrzeni publicznej.

CEL  KOKSURSU

Inkubator Dostępności
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Termin składania kart innowacji społecznych: 1.
       16 – 30 marca 2020       
       decyduje data wpływu wniosku do ROPS w Krakowie
    

O konkursie na innowacje społeczne

3

2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2020

Dokumentacja konkursowa dostępna  jest na stronie www. rops.krakow.pl

 Zapoznaj się z Procedurami realizacji projektu Inkubator Dostępności.
 Pobierz ze strony ROPS Kraków kartę innowacji społecznych.
 Wypełnioną kartę prześlij w wersji elektronicznej do ROPS Kraków.
 Śledź aktualności na stronie ROPS Kraków i FIRR i czekaj na wyniki Konkursu!

Zgłoś się! To bardzo proste!  Wystarczy kilka kroków: 
1.
2.
3.
4.

    



wsparcie przy rozwinięciu pomysłu – doradztwo, spotkania konsultacyjne,  maratony
kreowania innowacji społecznych

grant w wysokości do 100 tys. zł (100% dofinansowania)

wsparcie merytoryczne opiekuna innowacji i mentora przy testowaniu innowacji

doradztwo specjalistyczne i szkolenia

networking i sieciowanie z innymi innowatorami

uproszczone zasady rozliczania grantu

6 miesięcy testowania innowacyjnego rozwiązania

Co oferujemy?
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partnerstwa formalne i nieformalne 

przedsiębiorstwa prywatne

organizacja pozarządowa

instytucja publiczna

podmiot ekonomii społecznej

osoba fizyczna

Kto może aplikować?
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Uwaga!

W przypadku partnerstw i grup nieformalnych dokumenty potwierdzające
możliwość reprezentowania przez konkretną osobę będą weryfikowane na
etapie podpisywania Umowy o powierzenie Grantu.



osób na wózkach, o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; 

osób niewidomych i słabo widzących; 

osób głuchych i słabo słyszących; 

osób głuchoniewidomych; 

osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; 

osób starszych i osłabionych chorobami; 

osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem;  

osób o nietypowym wzroście.

Dla kogo innowacje?
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Dostępność dotyczy w szczególności:
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Kartę innowacji społecznej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.id@rops.krakow.pl
Karta innowacji społecznej powinna być wysłana w 2 wersjach: 
     nieedytowalnej (skan, format pdf, tiff lub analogiczny), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na 
     przetwarzanie danych osobowych, 
     edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt)
Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 Kartę innowacji społecznej, przy czym każda z nich musi
dotyczyć innej innowacji.

Co dalej?
Karta Innowacji Społecznej
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Uwaga!

Kartę należy złożyć do 30 marca 2020 r. 
Nie zapomnij o wydrukowaniu, podpisaniu, zeskanowaniu i
dołączeniu do wniosku oświadczeń i zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Więcej szczegółów 

w paragrafie nr 8

"Procedur realizacji

projektu" 



należy posiadać siedzibę (lub oddział), a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania na terenie Polski;
 

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;
 

osoba/podmiot 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;
 

podmiot nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 

należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osoby fizycznej);
 

nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku osoby fizycznej).
 

Do Karta Innowacji Społecznej dołącz oświadczenie!
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Więcej szczegółów 

w paragrafie nr 7

"Procedur realizacji

projektu" 



Po zakończeniu realizacji innowacji, każdy z Innowatorów  zobowiązany jest nieodpłatnie przenieść autorskie
prawa majątkowe na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 
Autorskie prawa majątkowe dotyczą korzystania z wszelkich utworów / modeli, produktów, które powstałych w
trakcie realizowania Innowacji.
 
Twórca innowacji będzie mógł korzystać z wypracowanej innowacji na podstawie nieodpłatnej licencji albo
sublicencji.
 
 

Prawa autorskie!
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Paragraf 9 

dotyczy 

praw autorskich 



INSTRUKCJA 
WYPEŁNIANIA 
KARTY INNOWACJI SPOŁECZNEJ
 Konkurs na innowacje społeczne organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
w ramach projektu INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI realizowanego w partnerstwie z Fundacją instytut Rozwoju Regionalnego 
Działanie 4.1 Innowacje Społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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Wybierz czy składasz kartę jako osoba fizyczna, podmiot czy partnerstwo/grupa nieformalna. 
Wypełnij tylko jeden profil. 
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pozostają osobami fizycznymi.
 
Uzupełnij wymagane pola odpowiednimi danymi.
 
Jeśli aplikujesz jako podmiot, partnerstwo/grupa nieformalna, wskaż osobę upoważnioną do podejmowania
decyzji, zaciągania zobowiązań finansowych, w tym podpisania umowy o powierzenie grantu.
 
Wskaż osobę do kontaktu. 
Adres e-maili i telefon, który podajesz w karcie będzie tym na który rzeczywiście będziemy się kontaktować.
Nie podawaj adresu e-mail, który jest „oficjalny” ale którego nikt nie odbiera. 
Zależy nam na kontakcie z Tobą!
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I. PROFIL WNIOSKODAWCY



Przedstaw informacje na temat swoich dotychczasowych działań na rzecz grupy odbiorców, 
z którymi będziesz pracować przy innowacji. 
Opisz potencjał z którego skorzystasz testując innowację społeczną 
(np. współpracownicy, specjaliści, potencjał techniczny, możliwości organizacyjne).
 
Nie opisuj wszystkiego co robiłeś, a tylko to co może mieć znaczenie dla oceniającego.
 
Jeśli nie masz doświadczenia w obszarze zgłaszanej przez siebie innowacji – nie szkodzi! 
Innowacje są po to żeby spróbować czegoś nowego!
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II. DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
     W OBSZARZE TEMATYCZNYM ZGŁASZANEJ INNOWACJI



Nadaj swojemu pomysłowi tytuł. 
Zadbaj, aby tytuł oddawał specyfikę innowacji, był chwytliwy i możliwie krótki.
 
Wskaż, jaki okres przewidujesz na realizację swojego pomysłu (max. 9 miesięcy). 
Okres ten powinien zawierać etap przygotowania innowacji (jeśli go potrzebujesz) i okres testowania, 
czyli etap podczas którego będziesz sprawdzał w praktyce swoje rozwiązanie.
 
W polu Opis odbiorców wsparcia podaj ile osób masz zamiar zaprosić do testu. 
Grupa testująca to minimum 7 osób i maksimum 12. Jeśli zamierzasz testować z grupą o innej liczebności to
napisz z jaką i dlaczego (np. testerami będą osoby o bardzo rzadkiej chorobie i nie zgromadzisz ich 7).
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III. OPIS ZGŁASZANEJ INNOWACJI
 

 

Realizacja Innowacji nie może rozpocząć się wcześniej niż w czerwcu 2020 r. 
W przypadku przyznania grantu termin realizacji innowacji może ulec zmianie i jej realizacja rozpocznie się
najwcześniej w dniu podpisania umowy.  
Maksymalny okres testowania nie może przekroczyć 6-ciu miesięcy a okres całej realizacji to nie więcej niż 9 miesięcy.

 

Uwaga!



 
Działania które proponujesz mogą jeszcze ulec zmianie jeśli na etapie opracowania specyfikacji uznasz,
że warto przemodelować przebieg innowacji. 
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III. OPIS ZGŁASZANEJ INNOWACJI
 

Uwaga!

Cel i założenia innowacji – To w tym miejscu opowiadasz o swojej innowacji. Własnymi słowami opisz na
czym polega pomysł który chcesz zrealizować. Pamiętaj, że Rada Innowacji Społecznych, która go ocenia nic
nie wie o Tobie i Twoim rozwiązaniu. W paru zdaniach musisz przedstawić oceniającym swoją innowację.  
 
Na czym polega innowacyjność rozwiązania?
Napisz wprost dlaczego jest innowacyjne i jak to sprawdziłeś? 
 
Planowane działania: wymień i krótko opisz co chcesz zrobić, aby przygotować i przetestować innowację
(spotkania, szkolenia, wywiady, zatrudnienie specjalistów itp.).
 
Harmonogram i koszty. Do opisanych powyżej działań przypisz propozycję terminów w jakich chcesz je
zrealizować, efektów, które chcesz uzyskać. Oszacuj koszt każdego z działań. Suma zaplanowanych wydatków
to jednocześnie kwota przeznaczona na realizację innowacji o którą wnioskujesz.
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III. OPIS ZGŁASZANEJ INNOWACJI
 

Przewidywane efekty społeczne. Opisz jak Twoje rozwiązanie wpłynie na poprawę dostępności do
przestrzeni i/lub usług, produktów dla osób starszych i z niepełnosprawnościami? 
Jak zmieni ich życie? Co się zmieni i w jaki sposób?
 
Jak Twoja innowacja będzie mogła być wykorzystana w przyszłości? 
Krótko opisz jak będzie można skorzystać z innowacji i kto będzie mógł ją wdrożyć? 
 

IV. OŚWIADCZENIA
 Oświadczenie i klauzula informacyjna musi zostać podpisana przez osobę do tego

upoważnioną/wskazaną jako reprezentant podmiotu i przesłana w formie scanu, lub w formacie pdf,
lub tiff lub analogicznym.
 



KRYTERIA OCENY
 nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań,

trafność względem rzeczywistych potrzeb grup docelowych,

efektywność - prognozowany wpływ, zmiana względem standardowych rozwiązań, optymalizacja,

skalowalność pomysłu - wdrażalność wykonalność i możliwość jego upowszechnienia,

 

W każdym z wymienionych kryteriów można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

W ramach oceny strategicznej Rada Innowacji Społecznych może przyznać dodatkowo do 20 pkt. 

dla pomysłów w szczególnym stopniu realizujących cel projektu grantowego.  
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Paragraf 12 

procedur opisuje 

tryb rozpatrywania 

odwołań



Inkubator
Dostępności
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
www.rops.krakow.pl
 
Tel. 12 422 06 36 wew. 34
e-mail: abolcek@rops.krakow.pl
             drojek@rops.krakow.pl
             jnizio@rops.krakow.pl

 


