Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA INNOWACJI
I. INFORMACJE O INNOWACJI
1. NUMER INNOWACJI SPOŁECZNEJ
2. ROBOCZA NAZWA INNOWACJI SPOŁECZNEJ
3. AUTOR/AUTORZY INNOWACJI
4. OBSZAR TEMATYCZNY
5. WYZWANIE/PROBLEM1 NA KTÓRE ODPOWIADA INNOWACJA
6. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY INNOWACJĘ

II. OPIS INNOWACJI
1. Na czym polega innowacja?
▪ Jaki jest mechanizm działania
usługi/produktu?
2. W jaki sposób innowacja odpowiada na
wyzwanie?
▪ W jaki sposób innowacja rozwiązuje
problem?
▪ Co sprawia, że dzięki innowacji osiągnięty
zostanie zakładany efekt?
3. Jakie produkty są elementem innowacji?
▪ Jakie są „namacalne” elementy innowacji,
np. aplikacja, gra?
4. Czy aktualne ramy prawne pozwalają na
wdrożenie innowacji?
▪ Jeśli nie – to jakie zmiany systemowe są
konieczne do wprowadzenia innowacji na
rynek?
▪ Jeśli brak takiej wiedzy – jakie wsparcie jest
potrzebne aby to zweryfikować?
5. W jaki sposób innowacja (w postaci
produktu/usługi) będzie spełniała standardy
dostępności (szkoleniowy, edukacyjny,
informacyjno-promocyjny, cyfrowy,
architektoniczny oraz transportowy)?
▪ Czy rozwiązanie będzie dostępne dla osób z
niepełnosprawnościami, jeśli tak, to z jakimi?
▪ Czy w trakcie trwania testowania będą
uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością?
▪ Czy produkty wytworzone w czasie badań i
testowania będą napisane prostym językiem
i w formacie dostępnym dla osób z
niepełnosprawnością?
▪ Czy nie istnieją wykluczenia udziału
testowaniu innowacji przez osoby z
niepełnosprawnościami lub specjalnymi
potrzebami?

1 Niepotrzebne skreślić

▪

6.

7.

8.

9.

Czy innowacja końcowa będzie dostępna dla
osób z niepełnosprawnościami lub
specjalnymi potrzebami?
W jaki sposób innowacja będzie zachowywała
neutralność wpływu na środowisko
naturalne/innowacja będzie miała pozytywny
wpływ na środowisko naturalne?
Co decyduje o skuteczności innowacji?
▪ Jakimi dostępnymi wskaźnikami można
monitorować skuteczność innowacji?
Uzasadnienie innowacyjności rozwiązania w skali
kraju
▪ Co wyróżnia innowację od innych rozwiązań
funkcjonujących na rynku? Jaka jest unikalna
propozycja wartości dostarczana przez
innowację (proszę o wskazanie trzech
wartości specyficznych dla innowacji)?
▪ Z jakich alternatywnych rozwiązań mogą
skorzystać potencjalni użytkownicy
innowacji?
Jakie są najistotniejsze ryzyka związane z
wdrożeniem innowacji?

III.
OPIS GRUPY DOCELOWEJ – POTENCJALNYCH ODBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INNOWACJI
1. Opis grupy docelowej innowacji
▪ Kim są potencjalni użytkownicy/odbiorcy
innowacji?
(minimalny opis musi uwzględnić wskazanie
głównych cech osób użytkujących usługę, np.
wiek, zawód, miejsce zamieszkania, status
ekonomiczny oraz cechy wspólne dla tej
grupy np. osoby korzystające z pomocy OPS,
osoby zatrudnione w placówkach ochrony
zdrowia, absolwenci uczelni szkół średnich,
mieszkańcy dzielnicy)
▪ Czy poza bezpośrednimi użytkownikami
innowacja przyczyni się do poprawy jakości
życia/rozwiązania problemów innych osób
(niekorzystających bezpośrednio z
usługi/produktu?)
2. Główne potrzeby grupy docelowej w kontekście
projektowanej innowacji
▪ Jakie są najważniejsze potrzeby
użytkowników/odbiorców innowacji?
▪ Jakie źródła potwierdzają wiedzę o
potrzebach użytkowników/odbiorców?
▪ Jakie potrzeby użytkowników/odbiorców
zostaną zaspokojone dzięki innowacji?
3. Kto może być zainteresowany systemowym
wdrożeniem innowacji?
▪ Czy inne podmioty poza zamawiającym
innowację mogą być zainteresowaniem
wdrożeniem innowacji?
▪ Jeśli tak, to jakie podmioty?
IV.

PLAN PRACY NAD INNOWACJĄ SPOŁECZNĄ

Plan pracy nad innowacją powinien uwzględniać wszystkie fazy projektowania:
▪
badania potrzeb użytkowników – w terminie do
▪
generowanie pomysłów – w terminie do
▪
prototypowanie – w terminie do
▪
testowanie – w terminie do
▪
opracowanie finalnego projektu innowacji (usługi) z uwzględnieniem częściowych i finalnych
rezultatów pracy innowatora/innowatorów oraz harmonogramem prac – w terminie do
Plan pracy musi uwzględniać rezultaty obligatoryjne dla każdej innowacji określone w Procedurze.
OKRES PRACY NAD INNOWACJĄ OD-DO

V.
KONCEPCJA BADAŃ NT. POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW
Koncepcja badań potrzeb
użytkowników/odbiorców docelowych
projektowanej innowacji – określająca
podstawowe założenia badań, np. źródła danych,
rodzaj wykorzystanych narzędzi badawczych (min.
wywiady kwestionariuszowe, desk research), liczba
respondentów, planowany okres realizacji
badania.
VI.
KONCEPCJA TESTOWANIA INNOWACJI
Koncepcja testowania innowacji – określająca
podstawowe założenia testowania, np. liczbę
użytkowników/odbiorców – należy pamiętać, że
inkubator odpowiada za reprezentatywność grupy,
która uczestniczy w teście innowacji, jak również
adekwatność ewentualnych użytkowników danego
rozwiązania, jak również właściwe dobranie
liczebności tych grup, tak aby test mógł przynieść
wiarygodny wynik. Należy wskazać planowany czas
trwania testu – NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE oraz
warunki, wskazujące na to, że innowacja
sprawdziła się w praktyce (pozytywny wynik testu
innowacji).
VII.
SZACUNKOWY KOSZTORYS
NUMER I NAZWA ETAPU: 1. Badania potrzeb użytkowników
Kategoria
Jednostka
Cena jednostkowa
wydatku
miary
Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja 4
Pozycja 5
NUMER I NAZWA ETAPU: 3. Prototypowanie i testowanie
Kategoria
Jednostka
Cena jednostkowa
wydatku
miary
Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja 4
Pozycja 5
NUMER I NAZWA ETAPU: 4. Prototypowanie i testowanie 2

Liczba
jednostek

SUMA

Liczba
jednostek

SUMA

Kategoria
wydatku

Jednostka
miary

Cena jednostkowa

Liczba
jednostek

SUMA

Liczba
jednostek

SUMA

Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja 4
Pozycja 5
NUMER I NAZWA ETAPU 5: Opracowanie finalnego projektu innowacji
Kategoria
Jednostka
Cena jednostkowa
wydatku
miary
Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja 4
Pozycja 5
Szacowana wartość grantu
Informacje dotyczące sposobu szacowania grantu

VIII.
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
I TRANSZA
[WARTOŚĆ TRANSZY]
II TRANSZA
[WARTOŚĆ TRANSZY]
Aby rozliczyć I transzę należy osiągnąć następujące rezultaty:
Lp. Rezultat
Wskaźnik

1.

Zrealizowane
badanie potrzeb
użytkowników

2.

Sprawozdanie z
badania potrzeb
użytkowników

liczba przeprowadzonych
wywiadów (IDI) z użytkownikami
Liczba zebranych ankiet*
liczba sprawozdań z fazy
badawczej dotyczący potrzeb
potencjalnych użytkowników
innowacji

TERMIN

Docelowa
wartość
wskaźnika

Waga (do
rozliczenia transzy)

1

40 %

*- wskaźnik fakultatywny
Aby rozliczyć II transzę należy osiągnąć następujące rezultaty:
Lp. Rezultat
Wskaźnik
Docelowa
wartość
wskaźnika
1.
Przygotowanie
1
liczba przetestowanych
prototypu
prototypów
innowacji
2.
Przetestowanie
liczba ankiet zebranych od
prototypu
użytkowników testujących
(metoda
prototyp innowacji
ankietowa)

Waga (do
rozliczenia transzy)
20 %

20 %

3.

Sprawozdanie z
testowania
innowacji

liczba sprawozdań z
testowania innowacji

1

20 %

4.

Opracowanie
modelu
innowacji w
formie raportu
z inkubacji
rozwiązania

Liczba opracowanych modeli
innowacji w formie raportu z
inkubacji rozwiązania

1

40 %

Dodatkowe wsparcie dla innowatora/innowatorów
Jeżeli innowator/innowatorzy wymagają wsparcia np. w zakresie wsparcia tłumacza języka migowego,
transportu, wsparcia przy opiece nad osobą zależną to należy uwzględnić tę informację w tym punkcie.

IX.

UWAGI INKUBATORA

X.
DOKUMENT OBOWIĄZUJE OD DNIA
ZATWIERDZIŁ:
KIEROWNIK PROJEKTU
SPECJALISTA DS. JAKOŚCI BADAŃ I TESTOWANIA
SPECJALISTA DS. INKUBACJI

