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Rzeszów, dnia 28.04.2020 r.  

 

 

OGŁOSZENIE NABORU NR 1 
 

FISZEK INNOWACJI  
 

w ramach projektu pt. 

„INNOES – PROGRAM GRANTOWY NA RZECZ INNOWACJI SPOŁECZNYCH 

W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI” 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

 

Inkubator Społeczny utworzony przez Partnerstwo Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

zaprasza do składania „Fiszek Innowacji” w ramach projektu pt. „INNOES – 

program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”.  

 

„Fiszka Innowacji” to ramowy opis pomysłu na innowację społeczną w zakresie 

dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością lub percepcją 

oraz osób z niepełnosprawnościami. 

 

Termin składania Fiszek Innowacji: 

Nabór Fiszek rozpoczyna się w dniu 28.04.2020r. od godziny 10:00 (dzień otwarcia 

naboru). Fiszki składane są w trybie ciągłym w terminie do dnia 08.05.2020r. do godziny 

12:00. 

 

Sposób składania Fiszek Innowacji: 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemicznym, podpisaną Fiszkę Innowacji 

należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: innoes_wnioski@pap.rzeszow.pl:  

• tytułem: Nabór Fiszek Innowacji Nr 1  

• treść e-maila: W odpowiedzi na ogłoszony nabór Fiszek Innowacji w ramach 

projektu „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze 

dostępności” …………………………………… (nazwa Pomysłodawcy) przedkłada 

w załączeniu podpisaną Fiszkę Innowacji w wersji elektronicznej (skan). 

 

Pomysłodawcy zostaną poinformowani o sposobie i terminie dostarczenia przesłanej wersji 

Fiszki Innowacji w formie papierowej.  

 

Potwierdzeniem wpływu Fiszki Innowacji będzie przesłanie do Pomysłodawcy potwierdzenia 

informującego o nadanym numerze Fiszki, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Fiszki złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia naboru, jak 

również dokumenty złożone wielokrotnie w ramach jednego naboru nie będą podlegać 

rozpatrzeniu. 
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Termin rozstrzygnięcia naboru: 

Szczegółowe informacje na temat oceny Fiszek Innowacji znajdują się w Procedurach 

realizacji projektu grantowego „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji 

społecznych w obszarze dostępności”. 

 

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym w Polsce i wprowadzonymi 

obostrzeniami rządowymi, zaleca się ich uwzględnienie na etapie planowania 

działań i składania przez Państwa Fiszek Innowacji w ramach niniejszego naboru.  

 

Uprawnieni do składania Fiszek Innowacji: 

a) Osoba fizyczna (min. 18 lat) lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co 

najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak też 

działająca w sformalizowanej strukturze (np. stowarzyszenie, związek, etc.); 

b) Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co 

najmniej dwóch osób prawnych; 

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka 

osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna; 

d) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

 

Osoby/podmioty, świadczące usługi, realizujące działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnością/osób starszych minimum przez okres ostatnich 3 lat będą 

traktowane priorytetowo. Szczegóły zostały opisane w Procedurach realizacji projektu 

grantowego. 

 

Grupa docelowa 

Pomysły na innowacje społeczne muszą być skierowane do osób zamieszkałych (w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie całej Polski i należących do co najmniej jednej 

z następujących grup, będących odbiorcami wsparcia: 

a) osób z niepełnosprawnościami, 

b) osób starszych o ograniczonej percepcji lub mobilności, 

c) grup, stowarzyszeń i związków ww. osób, 

d) podmiotów i instytucji, które działają na rzecz ww. grup. 

 

Innowacje społeczne muszą dotyczyć pomysłów/rozwiązań które pozwolą w/w grupom na 

poprawę dostępności do produktów i usług.  

 

 

Wymagania formalne w zakresie przygotowania Fiszek Innowacji:  

a) Pomysłodawca może złożyć maksymalnie 2 Fiszki Innowacji, przy czym każda 

z Fiszek musi dotyczyć innej grupy docelowej oraz innego rozwiązania dla każdej 

grupy docelowej,  

b) Fiszka została złożona przez osobę/podmiot lub grupę uprawnioną do udziału 

w naborze zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego, 

c) Fiszka została złożona w wymaganym terminie, na obowiązującym wzorze 

i uzupełniona w prawidłowy sposób, tzn. nie zawiera błędów, 

d) zakres pomysłu jest zgodny z treścią Procedur realizacji projektu grantowego, 

e) pomysł opisany w Fiszce Innowacji nie powiela: standardowych form wsparcia, 

innowacji już wdrożonych lub inkubowanych na terenie Polski, działań zrealizowanych 



 

3 
 

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, przedsięwzięć zaplanowanych lub 

realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz 

w Regionalnych Programach Operacyjnych, 

f) planowany etap testowania innowacji społecznej nie przekracza 6 miesięcy, 

g) Fiszka Innowacji została podpisana czytelnym podpisem osoby/osób uprawnionych. 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie naboru Fiszek Innowacji, jak również Procedury realizacji projektu 

grantowego oraz wzór Fiszki Innowacji zamieszczono na stronach internetowych: 

www.pap.rzeszow.pl/projekty/innoes/ oraz www.prowes.com.pl/projekty/innoes/. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem: 

www.pap.rzeszow.pl/projekty/innoes/. 

 

Pytania dotyczące naboru Fiszek Innowacji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: 

innoes@pap.rzeszow.pl 
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