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Przewodnik dla 
Innowatorów 

 

Przewodnik zawiera podstawowe 

informacje dla osób, które chcą wziąć 

udział w konkursie. Dowiecie się z niego 

między innymi: jakich innowacji 

szukamy, jak można zgłosić swój 

pomysł oraz jak zamierzamy wybrać 

najlepsze rozwiązania. W ostatniej 

części tego przewodnika przeczytacie, 

jak wygląda fascynujący proces 

tworzenia innowacji. Miłej lektury! 
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I. O naszym Inkubatorze 
 

Śląska Przestrzeń Innowacji to projekt, którego celem jest wyszukanie i rozwinięcie najlepszych 

innowacyjnych pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkańców Śląska. W tym celu, 

stworzyliśmy inkubator innowacji, czyli przestrzeń do realizacji i tworzenia nowych koncepcji w 

zakresie usług i produktów społecznych.   

Szukamy innowacji w poniższych tematach: 

1) rewitalizacja miast w wymiarze społecznym, 

2) depopulacja,  

3) rozwój białych miejsc pracy,  

4) rozwój zielonych miejsc pracy,  

5) niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,  

6) niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,  

7) niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego. 

Innowacje można zgłaszać w dwóch ścieżkach: 

★ Ścieżka WYZWANIE 

Na stronie projektu zamieściliśmy 34 wyzwania dla Innowatorów. Ich opisy możesz przeczytać 

tutaj. Jeśli masz nowatorski pomysł na rozwiązanie któregoś z tych problemów, możesz zostać 

Innowatorem! 

★ Ścieżka TEMAT 

A może dostrzegasz na Śląsku jeszcze inne wyzwania związane z powyższymi tematami? W 

ścieżce TEMAT możesz zgłosić pomysł na innowację, który jest odpowiedzią na wyzwanie 

zaobserwowane przez Ciebie. Do skorzystania z tej ścieżki konieczne jest znalezienie 

podmiotu, który będzie zainteresowany przetestowaniem Twojej innowacji.  

II. Jakich pomysłów szukamy? 
→ adekwatnych do problemów,  

→ innowacyjnych w skali kraju, 

→ możliwych do przetestowania w ramach projektu, 

→ uniwersalnych – takich, które umożliwią rozwiązanie podobnych problemów w innych 

miejscach w kraju. 

III. Kto może zostać Innowatorem? 
Praktycznie każdy, kto ma pomysł na innowację społeczną na terenie Śląska. Może to być 

osoba indywidualna, grupa nieformalna, podmiot publiczny lub  prywatny. Innowator 

powinien znać specyfikę problemów społecznych na Śląsku albo problemów konkretnej 

społeczności lokalnej, do której kieruje innowację. Z doświadczenia wiemy, że proces pracy 
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nad innowacjami najlepiej sprawdza się w zespołach. Szczególnie więc zachęcamy do 

zgłaszania grupy składające się z co najmniej od 2 do 5 osób. 

 

IV. Jak zgłosić pomysł? 
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz dostępny na stronie 

www.slaska.przestrzeninnowacji.pl w dniach od 8 lutego do 17 marca 2021 r. (I rekrutacja).  

Jeśli chcesz zgłosić innowację, skontaktuj się z nami. Chętnie poznamy Twój pomysł i udzielimy 

konsultacji w zakresie przygotowania fiszki.  
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V. Jak wypełnić fiszkę? 
 

→ Podaj swoje dane/dane instytucji 

→ Wskaż problem z listy wyzwań, na który odpowiada innowacja (ścieżka WYZWANIE) albo 

opisz inny problem związany z tematami działania Inkubatora (ścieżka TEMAT). 

→ Napisz, skąd wiesz o tym problemie.  

→ Opisz grupę docelową innowacji (osoby, których dotyczy ten problem).  

→ Opisz swój pomysł na innowację. 

→ Uzasadnij innowacyjność Twojego rozwiązania. 

→ Napisz, co będzie potrzebne, żeby realizować pomysł (jakie zasoby i warunki).  

→ Napisz, jak innowacja będzie oddziaływać na środowisko naturalne. 

→ Napisz, czy rozwiązanie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością albo specjalnymi 

potrzebami. 

→ Napisz coś o sobie i dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w projekcie. 

Na etapie składania fiszek nie trzeba wysyłać wersji papierowej ani żadnych załączników. 
 

http://www.slaska.przestrzeninnowacji.pl/
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VI. Co możesz zyskać?  
 

★ Grant w wysokości do 45.000 PLN na rozwinięcie pomysłu na innowację społeczną, 

★ wsparcie opiekuna innowacji, który będzie wspomagał proces rozwoju pomysłu 

zgodnie z ustalonym programem, 

★ możliwość skorzystania z coachingu zakresie pracy nad motywacją, wypaleniem albo 

rozwiązywaniem konfliktów w zespole, 

★ wsparcie organizacyjne i merytoryczne przy organizowaniu badań i testowaniu 

innowacji, 

★ możliwość skorzystania z zaplecza biurowego w siedzibie inkubatora w Rybniku, 

★ w razie potrzeby: sfinansowanie kosztów opieki (nad dzieckiem, rodzicem lub inną 

osobą), wsparcie tłumacza języka migowego, 

★ radość z bycia Innowatorem i zmiany świata na lepsze!  

  

VII. W jaki sposób wybierzemy najlepsze innowacje? 
 

Wybór fiszek  
Wyłonimy ekspertów doświadczonych w dziedzinie innowacji społecznych oraz w obszarach 
tematycznych, których dotyczą innowacje, aby ocenili fiszki. Każdy pomysł zostanie oceniony 
przez dwóch ekspertów na podstawie kryteriów z karty oceny. Następnie opublikujemy listę 
rankingową projektów na stronie www.slaska-przestarzeninnowacji.pl. Innowatorów, których 
fiszki otrzymają najwyższą liczbę punktów, zaprosimy do drugiego etapu konkursu! To możesz 
być Ty – zgłoś swój pomysł! 
 

http://www.slaska-przestarzeninnowacji.pl/
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Prezentacje pomysłu przed komisją  
Na drugim etapie poprosimy Innowatorów, żeby opowiedzieli nam o swoich pomysłach 
osobiście. 

Jak będzie wyglądała ta rozmowa? 

● będzie w formie on-line, 
● odbędzie się w oparciu o konkretne pytania, która Wam prześlemy, 
● będzie trwała około 15-20 minut. 

Planujemy 3 trzy rundy rekrutacji, w których wybierzemy 40 pomysłów na innowacje. W 
pierwszej rundzie chcemy wyłonić ich około 13.  
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VIII. Obowiązki innowatora 
 

Specyfikacja Innowacji 
Po wyłonieniu najlepszych pomysłów rozwiniemy je i opracujemy indywidualny plan działania. 

Wspólnie stworzymy specyfikację innowacji, która będzie załącznikiem do umowy. Ten 

dokument będzie zawierał takie informacje jak:  

● opis innowacji i grupy docelowej, 

● rezultaty cząstkowe i końcowe, 

● plan badania i testowania innowacji, 

● harmonogram rozwoju innowacji, 

● kosztorys pracy nad innowacją, 

● wskaźniki realizacji zadania. 

 

Do czego zobowiązuje umowa? 
● do współpracy z opiekunem innowacji, 
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● do uczestnictwa w warsztatach dotyczących rozwoju pomysłu,    

● do przeprowadzenia badań i testowania innowacji, 

● do realizacji wskaźników założonych w planie działania 

● do opracowania raportu końcowego. 
 

Jak będzie wyglądało rozliczanie grantu? 
Będziemy rozliczać grant na podstawie spełnienia założonych rezultatów, a nie weryfikacji 

dokumentów księgowych.  

 

IX. VI. Inkubacja!  
Śląska Przestrzeń Innowacji zapewni Waszym pomysłom przyjazne środowisko rozwoju.  

Przy wsparciu specjalistów, we współpracy z osobami, które zgłosiły wyzwanie, oraz w 
kontakcie z grupą docelową innowacji, pomysł przejdzie poszczególne etapy inkubacji. Ten 
proces będzie trwał od 9 do 12 miesięcy.  
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Jak będzie przebiegać inkubacja? 
1. Spotkanie z Zamawiającym - połączmy siły! 

Na początku spotkacie się z autorem wyzwania, którego dotyczy Wasz pomysł lub 
podmiotem, który będzie testował innowację. Dzięki temu będziecie mogli pogłębić swoją 
wiedzę o problemie.  
 

2. Opracowanie i rozwinięcie - dowiedzmy się więcej  
 

▪ Empatia - wejdźmy w buty użytkowników  
Pierwszym elementem opracowania pomysłu jest faza empatii. Jej celem jest 
spojrzenie na problem z punktu widzenia osób, których on bezpośrednio dotyczy. 
Na tym etapie weźmiecie udział w warsztatach, na których opracujecie plan badań 
realnych potrzeb grupy docelowej innowacji. 
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▪ Definicja - czyli na czym polega problem? 

Wnioski z badań, które przeprowadzicie w fazie empatii,  umożliwią Wam 
weryfikację wyzwania i być może skłonią do zdefiniowania problemu na nowo. 
Może się okazać, że aby osiągnąć rezultat, do którego dążycie, tak naprawdę 
musicie rozwiązać inny problem. To bardzo ważny etap pracy nad innowacją, 
ponieważ trafne sformułowanie problemu jest niezbędne, żeby znaleźć jego 
rozwiązanie.  

 
▪ Ideacja - czas na burzę mózgów! 

Na tym etapie weźmiecie udział w warsztatach z generowania pomysłów, na 
których podczas burzy mózgów spróbujecie znaleźć alternatywne rozwiązania 
problemu. A na koniec wybierzecie najlepszy pomysł. 

 
3. Prototypowanie - czyli innowacja zaczyna nabierać kształtów 

Na tym etapie stworzycie wizualny prototyp Waszego rozwiązania. Ten proces potrwa 
około dwóch miesięcy.  
 

4. Testowanie w skali mikro - czyli czy to działa? 
Kiedy prototyp będzie już gotowy, ponownie spotkacie się z grupą docelową innowacji - 
jej przyszłymi użytkownikami. Zaprezentujecie im prototyp i zbierzecie ich opinie.  
Zapewnimy Wam wsparcie w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia - opracowaniu planu 
testowania, znalezienia miejsca i osób. Ten etap potrwa około trzech miesięcy.  

 
5. Ewaluacja - jak idzie praca? 

Ewaluacja będzie się odbywać przez cały okres trwania inkubacji. Natomiast na tym 
etapie przy współpracy z opiekunem innowacji stworzycie raport z dotychczasowej pracy.  
 

6. Przygotowanie do wdrażania - innowacja idzie w świat 
Na tym etapie będziemy już mieli ostateczny model innowacji! Ale ponieważ chcemy, aby 
służyła ona jak największemu gronu odbiorców, zastanowimy się jeszcze, jak to osiągnąć -  
kto jej potrzebuje? Jak ją upowszechnić? 
 

7. Odbiór innowacji - pochwalmy się sukcesem! 
Zorganizujemy wydarzenie z udziałem mieszkańców oraz instytucji i podmiotów 
zainteresowanych działalnością Inkubatora, na którym zaprezentujecie swoją innowację. 
Obecni będą mogli zgłosić swoje uwagi, pytania i wrażenia z całego procesu inkubacji. 

 



 

8 
 

  

X. Najważniejsze, czyli kontakt do nas 😊 
Jeżeli masz pytanie, albo chciałbyś porozmawiać o swoim pomyśle na innowację skontaktuj się 

z nami: 

tel. +48 575 841 556 (poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-15.30) 

tel. +48 533 218 043 (wtorek-piątek w godzinach 10.00-15.30) 

tel. +48 575 032 139 (poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-15.00) 

e-mail: granty@slaska-przestrzeninnowacji.pl 
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