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Załącznik nr 1 do Procedur - Formularz zgłoszenia do Projektu TransferHUB (wzór) 

Karta innowacji 

Część A. Kwalifikacja na kurs User – opis zalążkowego pomysłu na innowację 

Prezentacja innowatorki/innowatora 

Forma prawna: 

❑ osoba fizyczna, 

❑ grupa nieformalna, 

❑ osoba prawna, jaka ... 

Nazwa / Imię i nazwisko / Imiona i nazwiska członków i członkiń grupy 

 

Dane kontaktowe (adres, mail, telefon, link do strony www) 

 

Temat innowacji (wybór z listy):  

 automatyzacja i robotyzacja pracy, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 nierówności na rynku pracy w odniesieniu do kobiet. 

 inny, jaki:  

Skąd się dowiedziałeś/dowiedziałaś o programie? (maks. 150 znaków) 

 

Czego chcesz się nauczyć podczas kursu User? (maks. 500 znaków) 

 

Opisz krótko twoją innowację (maks. 500 znaków) 

 

Na  czym polega nowatorstwo twojego pomysłu? W czym różni się od już istniejących w Polsce 

rozwiązań? Czy znasz inne rozwiązania podobne do Twojego? (maks. 1500 znaków) 

 

Na jaki problem/potrzebę odpowiada Twoja innowacja? (maks. 2500 znaków) 
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Kto będzie odbiorcą twojej innowacji? (maks. 700 znaków) 

 

Kto może być użytkownikiem innowacji? Opisz osoby, instytucje, firmy, organizacje, które mogą 

wykorzystywać ją w przyszłości w swoich działaniach? (maks. 700 znaków) 

 

Jaki jest twój pomysł na przetestowanie innowacji?  (maks. 1500 znaków) 

 

Opisz jak testowanie Twojego innowacyjnego rozwiązania można przeprowadzić w warunkach 

pandemii i izolacji społecznej? (maks. 500 znaków) 

 

Jakie są twoje dotychczasowe doświadczenia w temacie związanym z innowacją? Opisz 

projekty/działania, które do tej pory przeprowadziłeś/przeprowadziłaś? Jaka była ich wartość? 

(maks. 1500 znaków) 

 

Podaj nazwy i dane kontaktowe do dwóch podmiotów (np. organizacji pozarządowych, instytucji 

publicznych, firm) mogących potwierdzić Twój potencjał i wiarygodność w dziedzinie, w której 

zgłaszasz innowacyjny pomysł. 

nazwa podmiotu 1: 

imię i nazwisko, stanowisko osoby do kontaktu: 

numer telefonu do w/w osoby: 

email w/w osoby: 

nazwa podmiotu 2: 

imię i nazwisko, stanowisko osoby do kontaktu: 

numer telefonu do w/w osoby: 

email w/w osoby: 
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Część B. Specyfikacja innowacji 

Tytuł innowacji (maks. 7 wyrazów) 

 

Opisz odbiorczynie i odbiorców twojej innowacji. Jakie są ich potrzeby? Skąd czerpiesz wiedzę na 

temat tej grupy? Czy sprawdziłeś/sprawdziłaś, co sądzą o twojej innowacji? (maks. 5000 znaków) 

 

W jaki sposób innowacja przyczyni się do zmiany sytuacji odbiorców i odbiorczyń? (maks. 1500 

znaków) 

 

Skąd będziesz wiedzieć, że innowacja przyniosła zakładane zmiany? W jaki sposób będziesz je 

mierzyć? Jakich wskaźników użyjesz? (maks. 1500 znaków) 

 

W jaki sposób będziesz włączać grupę docelową do testowania? Kto dokładnie będzie brać udział w 

testowaniu? Opisz grupy odbiorców i użytkowników. (maks. 1500 znaków)  

 

W jaki sposób zapewnisz równy dostęp kobiet i mężczyzn do testowania innowacji? Jakie bariery 

mogą napotykać? Jak zamierzasz im przeciwdziałać? (maks. 3000 znaków) 

 

Innowatorki i innowatorzy są zobowiązani do stosowania Standardów dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020. W jaki sposób Ty zapewnisz dostęp do testowania innowacji osobom z 

niepełnosprawnościami?  (maks. 3000 znaków) 

 

W jaki sposób zamierzasz przetestować innowację krok po kroku? Opisz etapy testowania. (maks. 8 

000 znaków) 

 

Jakie będą produkty testowania? Opisz szczegółowo, co podczas wskazanych przez ciebie etapów 

zostanie wypracowane. Jakie cechy będzie mieć ostateczny produkt testowania? (maks. 3 000 

znaków) 

 

Jakie zasoby wykorzystasz do przetestowania innowacji? Czy i z kim zamierzasz nawiązać 

współpracę? (maks. 1500 znaków) 
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Jakie zasoby będą potrzebne użytkowniczkom i użytkownikom, by mogli skorzystać z twojej 

innowacji w przyszłości? (maks. 1500 znaków) 

 

Jakie rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu zamierzasz stosować podczas testowania? 

(maks. 1500 znaków) 

 

 

Integralnym elementem Części B. Formularza jest Harmonogram rzeczowo-finansowy. Jego wzór 

stanowi Załącznik nr 5 do Procedur realizacji projektu grantowego TransferHUB – inkubator 

innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia. 

 

Część C. Wnioski z testowania innowacji 

Opisz doświadczenia testowania. Co się sprawdziło w twoim pomyśle? Co nie zadziałało? (maks. 3 

000 znaków) 

 

Jak oceniasz relację nakładów (finansowych, organizacyjnych, czasowych) wykorzystanych podczas 

testowania innowacji do osiągniętych rezultatów? Czy gdybyś miał/a powtórzyć fazę testowania – 

wprowadził(a)byś zmiany w zaplanowaniu nakładów? Jeśli tak, to jakie? (maks. 2 000 znaków) 

 

Kto brał udział w testowaniu? Jak odbiorcy i użytkownicy reagowali na innowację? (maks. 1500 

znaków) 

 

Jakie są najważniejsze, twoim zdaniem, wnioski z ewaluacji? Czy chciał/a/byś coś skomentować z 

raportu ewaluacyjnego? (maks. 1500 znaków) 

 

Kto (jakie instytucje, osoby, firmy, organizacje) może w przyszłości skorzystać z twojej innowacji? 

(maks. 1500 znaków) 

 

Jakie warunki muszą zostać spełnione przez przyszłe użytkowniczki i użytkowników, by innowacja 

mogła zostać wdrożona? (maks. 1500 znaków) 

 

 

 


