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Po pierwsze, 
trzeba chcieć.
Po drugie, 
trzeba umieć.
Po trzecie, 
nie trzeba się bać.
Po czwarte, 
trzeba się 
porozumieć.
Jacek Kuroń



2

Zapraszamy cię do ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji 
Społecznych TransferHUB. To miejsce pracy (HUB) nad 
oddolnymi, łączącymi różnorodne światy i doświadczenia 
pomysłami dotyczącymi wyzwań i barier w przechodzeniu 
(Transfer) osób młodych z edukacji do zatrudnienia.

TransferHUB to możliwość dla ciebie, żeby sprawdzić siebie 
i swój pomysł przy wsparciu doradców, tutorów, ekspertów, 
praktyków, odbiorców i z równie ważnym wsparciem 
finansowym – w sumie dającymi ci swobodę działania.

Jeżeli więc patrzysz z bliska na problemy i wyzwania 
(społeczne!) w dobrym wiązaniu edukacji i nabywania 
kwalifikacji przez osoby młode ze znajdowaniem przez nie 
swojego miejsca na zmieniającym się rynku pracy…

I masz pomysł, a czasem po prostu intuicję, gdzie przyłożyć 
dźwignię, żeby uzyskać zmianę…

…zapraszamy do współpracy, porozmawiajmy, zgłoś swój 
pomysł do inkubatora. 

Zespół TransferHUB 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
PwC Polska 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „„Stocznia” 
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Motto zaczerpnięte od Jacka Kuronia, inicjatora powstania Fun-
dacji FISE, prowadzącej TransferHUB wraz z PwC Polska i Funda-
cją „„Stocznia”, doskonale oddaje wartości i zasady inkubatora, 
do którego cię zapraszamy.

Po pierwsze, trzeba chcieć
TransferHUB to wyjątkowa przestrzeń na zmierzenie się z tym, 
co chodzi ci po głowie już od jakiegoś czasu. To wolność two-
rzenia nowych światów/rozwiązań albo ulepszania, poprawiania 
tych, które już są, ale mają braki, być może coś w nich nie działa 
tak, jak powinno – co często irytuje, wkurza, martwi. W TransferHUB, 
o ile zechcesz zmienić lub ulepszyć rzeczywistość, masz wolność 
do robienia tak, jakbyś chciał/chciała, żeby było robione.

TransferHUB to tylko i aż 30 szans na mikrointerwencje (nowe 
lub ulepszone usługi, produkty, modele relacji, sposobów wią-
zania odległych od siebie światów), które dzięki współpracy 
z nami będą miały potencjał zmiany w skali całego kraju. Liczba 
miejsc jest limitowana, ale każdy ma równe szanse na współ-
pracę z nami – ważny jest pomysł lub jego zalążek i twoja mo-
tywacja do jego testowania.

Po drugie trzeba umieć
Nie oczekujemy gotowych rozwiązań – TransferHUB to miejsce 
ich rozwijania, szlifowania, wzbogacania o nowe wątki i cenne 
doświadczenie innych ludzi – miejsce wspólnego uczenia się 
i rozwijania. Najciekawsze są pomysły i intuicje zakorzenione 
w doświadczeniu i wiedzy – w praktyce życia codziennego. 
W TransferHUB nie musisz być alfą i omegą – pomysłodawca 
rozwiązań może, ale nie zawsze musi być wdrożeniowcem. 
Wspólnie z tobą będziemy szukać, jeżeli będzie taka potrzeba, 
najlepszych partnerstw, aby skutecznie przetestować pomysł.

Po trzecie, nie trzeba się bać
TransferHUB to przestrzeń na twój eksperyment: tworzenie, 
rozwijanie i, co ważne, testowanie pomysłów. Nie każdy musi 
okazać się w  100% słuszny. Jak w  każdym eksperymencie, 
w TransferHUB jest miejsce na porażkę – nie trzeba się bać. 

Chcieć, umieć, 
nie bać się,  
porozumieć

CZEGO I JAK UCZY SIĘ NA LEKCJACH 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH?

W Gdańsku przeprowadza się je 
w oparciu o grywalizację.

W Polsce prawie w ogóle nie kształci 
się postaw przedsiębiorczych uczniów 
i studentów w oparciu o wartości 
przedsiębiorczości społecznej.  
W Hiszpanii to powszechne.
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Co oznacza MIKROskala w innowacyj-
nych pomysłach? 

W Chicago w USA na fryzjerka rozma-
wiając z klientkami zauważyła, że jest 
w stanie rozpoznawać oznaki przemocy 
domowej i na tle seksualnym. Zaczęła 
delikatnie kierować ofiary do wyspecja-
lizowanych ośrodków. Jej mikro pomysł 
oparty na obserwacji i doświadczeniu 
został zmultiplikowany i w całym sta-
nie fryzjerzy i kosmetyczki przechodzą 
krótki kursy rozpoznania przemocy 
domowej i na tle seksualnym.

Sukcesem minimum będzie na pewno wspólne wyciąganie 
wniosków z pracy nad pomysłem, wspólne zdobycie i pogłębie-
nie wiedzy zakorzenionej w doświadczeniu testowania pomysłów.

Eksperyment to również sięganie w poprzek ograniczeń, poza 
nie, obok nich. Wymaga zejścia z utartych ścieżek, wydepty-
wania nowych, łączenia niepołączonych dotąd światów, punk-
tów widzenia, wątpienia w przyjęte często jako oczywiste lub 
jedynie słuszne sposoby działania w życiu codziennym. Wyma-
ga odwagi.

Po czwarte, trzeba się porozumieć
TransferHUB to przede wszystkim sieć połączeń ludzi i instytu-
cji chętnych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z innymi, do pracowania nad swoimi pomysłami lub wspie-
rania realizacji pomysłów innych. Ponieważ szukamy odpo-
wiedzi na wyzwania przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, 
zależy nam na włączeniu w tę sieć jak najbardziej różnorodnych 
perspektyw na edukację, rynek pracy, połączenia pomiędzy nimi, 
a także konteksty w jakich funkcjonują, np.: relacje pracodaw-
ca-pracownik, style życia, sposoby uczenia się i nabywania 
kwalifikacji, dostęp do informacji, etos pracy, wpływ wychowania 
i rodziny, wyzwania związane ze zdrowiem. Przecięcie tych per-
spektyw w inkubatorze, wymiana i porozumienie, także, a może 
przede wszystkim z tymi, dla których działamy, to warunek ko-
nieczny powstania trafnych pomysłów.

W TransferHUB pracujemy więc tak, aby porozumieć się: sta-
wiamy na oddolność, różnorodność, inkluzywność, między-
sektorowość, tworzenie nowych relacji. To sedno innowacji 
społecznych.
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Prowadząc działania TransferHUB wychodzimy z założenia, że 
inkubowane w nim pomysły mają odpowiadać na ważne pro-
blemy społeczne: czyli w pierwszym rzędzie zmieniać sytuację 
osób młodych na lepsze biorąc pod uwagę ich potrzeby i sytu-
ację. Działamy więc przede wszystkim na rzecz i w interesie osób 
młodych. Konieczne jest jednak wzięcie pod uwagę i wejście 
w dialog z mechanizmami systemów edukacji, rynku pracy czy 
ich wzajemnych relacji.

Niektóre problemy rynku pracy w kontekście przejścia osób 
młodych z edukacji do zatrudnienia to między innymi:

• osoby do 30 roku życia wykonują pracę poniżej kwalifikacji 
znacznie częściej niż osoby „„niemłode”. W grupie tej przewa-
żają robotnicy wykwalifikowani (m) oraz osoby zatrudnione 
w usługach i wykonujące prace biurowe (k)

• niewystarczające wykorzystanie potencjału osób o wykształ-
ceniu technicznym

• wysokie bezrobocie, underemployment, zatrudnienie poniżej 
kwalifikacji często owocuje biernością i dalszą marginaliza-
cją/automarginalizacją

• kobiety, ze względu na stereotypowe role płciowe na rynku 
pracy, wybierają zazwyczaj nisko płatne prace w segmencie 
opieki i prostych usług. To, między innymi, przekłada się na 
lukę płacową w wysokości 25% (2013)

• w 2014 r. wśród osób do 30 roku życia odsetek osób, które pro-
wadziły działalność gospodarczą wynosił jedynie 4%. Ważne 
jest jednak zwrócenie uwagi na otoczenie rynkowe przedsię-
wzięć, których mają podejmować się młodzi ludzie. Samo bo-
wiem namawianie do zakładania działalności może nie przy-
nieść pożądanych skutków ekonomiczno-społecznych. Wg GUS 
w drugim roku działalności przeżywalność firm wynosi 54%. Co 
więcej, na skutek stereotypizacji ról płciowych, kobiety są przed-
siębiorczyniami dwa razy rzadziej niż mężczyźni

Makrowyzwania

1,65 
mln ludzi

W 2015 roku do NEETów (młodych, któ-
rzy „„nic nie robią”) zaliczano armię 1,65 
mln ludzi – liczbę niewiele mniejszą niż 
populacja Warszawy.
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• według opracowania Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie 
Studentów w 2013 r. w stażach i praktykach brało udział 2/3 
studentów. Nie tylko wskaźnik uczestnictwa w stażach jest 
ważny, ale również jakość samych staży. IV edycja badania 
naświetla obraz sytuacji: choć badani byli głównie stażyści 
ze Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, 
czyli jednych z najlepszych uczelni w kraju, to aż 70% prakty-
kantów stwierdziło, że podczas stażu wykonywali bieżące 
zadania zlecane przez współpracowników, a nie zadania 
rozwijające wiedzę i kompetencje

• według GUS bezrobocie jest ponad 2,5 razy wyższe wśród 
osób młodych niż wśród osób „„niemłodych”. Również w tym 
miejscu kobiety mają większe trudności niż mężczyźni – dłu-
żej poszukują pierwszej pracy oraz dłużej pozostają bez pra-
cy, kiedy już ją stracą

• wstępna selekcja edukacyjna od najmłodszych lat: często 
absolwenci, którzy mają problemy ze zdobyciem pracy, to 
osoby, które miały „„gorszy start”. Ich awans edukacyjny jest 
utrudniony od najmłodszych lat (gorsza szkoła podstawowa 
– gorsza szkoła średnia – gorsze studia – gorsza praca)

• nisko płatne lub bezpłatne staże, często niskiej jakości mają 
swoje konsekwencje:

• nie przyczyniają się do wzrostu kompetencji, nie poprawia-
ją sytuacji młodych na rynku pracy

• osoby młode wykonujące często de facto pracę etatową, 
ale bezpłatną, tracą zaufanie do pracodawców i rynku 
pracy. Ich zaangażowanie w prace spada, jak również spa-
da motywacja do poszukiwania innych sposobów na po-
lepszenie kwalifikacji

• osoby z ubogich rodzin nie mogą pozwolić sobie na bez-
płatne praktyki, co często uniemożliwia im praktykę nawet 
wysokiej jakości, ale bezpłatną

• brak przejrzystej informacji jeżeli chodzi o możliwość oceny 
jakości stażu. Osoby młode często nie wiedzą skąd czerpać 
informacje o ofertach staży przekładających się na dobre 
zatrudnienie

• ograniczenie mobilności ze względu na niepełnosprawność 
i wykluczenie ekonomiczne

6–12 
tygodni

W USA, kilku krajach Azji i Afryki co-
raz większą skutecznością cieszą się 
przyspieszone (6-12 tygodni) grupowe 
kursy dla absolwentów pozostających 
bez pracy. Pozwalają one pracownikom 
nabyć kwalifikacji wskazanych jako 
niezbędne do pracy przez konkretnych 
pracodawców z wybranych branż – 
a pracodawcom wykształcić swoich 
przyszłych pracowników.
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• ograniczenie dostępności ścieżek edukacyjnych zwłaszcza 
w kontekście małych miejscowości

• stereotypy dotyczące ról płciowych: selekcja ról zawodowych 
rozpoczyna się już na wczesnych etapach edukacji – repro-
dukowane są stereotypowe role płciowe: dziewczynki zachę-
cane są do wybierania gorzej płatnych zawodów związanych 
z usługami opiekuńczymi, a chłopcy do lepiej płatnych za-
wodów technicznych. Tendencja ta, oraz fakt, że to najczęściej 
kobiety zajmują się osobami zależnymi przekłada się na lukę 
płacową

• niska oferta staży oraz informacji o nich w kontekście rze-
miosła, które niesie ze sobą nie tylko wartość „„solidnego 
zatrudnienia”, ale jest również nośnikiem kultury.

„„Spółdzielnie mają zbawienny wpływ 
na rynek. Statystyki (nie tylko amery-
kańskie) pokazują bowiem, że współ-
czynnik śmiertelności wśród bizneso-
wych startupów mocno spada, jeżeli 
działają one jako spółdzielnie."

- Rafał Woś

Jak rynek pracy może  
radzić sobie z zupełnie nowym  
etosem pracy lub jego brakiem 

wśród osób młodych?

A może kreujemy dla nich  
rynek naszych oczekiwań, 
 nie widząc, że potrzebują 

 czegoś innego?
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Naszym celem jest danie pola do pracy nad pomysłami, których 
wdrożenie zmienia sytuację osób w wieku 15-29 lat w kontekście 
wspomnianych makrowyzwań. Szczególnie zależy nam na pra-
cy z pomysłami dotyczącymi zmiany sytuacji:

• tzw. NEET (poza edukacją, pracą i kształceniem) – ok. 
1,65 mln osób w Polsce

• kobiet w kontekście uzyskiwania przez nie wykształcenia 
zawodowego w tym technicznego oraz

• osób pracujących poniżej kwalifikacji. 

Interwencja i prewencja
Wsparcie TransferHUB otrzymują pomysły na takie działania/
interwencje, które mogą pozytywnie wpłynąć interwencyjnie lub 
prewencyjnie na sytuację osób w wieku 15-29 lat, które:

• są w tym momencie w systemie edukacji, ale można już 
z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że będą mia-
ły trudności ze znalezieniem się na rynku pracy

• nie są już w systemie edukacji, ale nie trafiły też na rynek 
pracy lub z niego wypadły, a dodatkowo nie podnoszą swo-
ich kwalifikacji, żeby wejść lub powrócić na rynek pracy

• są na rynku pracy, ale mają pracę niezgodną z kwalifikacja-
mi albo pracują poniżej kwalifikacji lub sytuacja zawodowa, 
w której się znaleźli – z różnych względów – grozi wypadnię-
ciem z rynku pracy.

W poszukiwaniu  
pomysłów

15-29 
wiek odbioców  

pomysłów

WAŻNE!

Chodzi nam o takie rozwiązania, któ-
rych odbiorcami będą osoby w wieku 
15-29 lat ze wskazanych trzech głów-
nych grup docelowych. Rozwiązanie 
nie musi być skierowane do wszystkich 
trzech grup. Warto zastanowić się, do 
której niszy, segmentu, części z tych 
grup rozwiązanie ma trafiać – z kim 
będziemy pracować.
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Możliwe obszary działania, oddziaływania, po-
tencjalni partnerzy

• Edukacja i szkolnictwo oraz zjawiska i praktyki z nimi zwią-
zane: szkoły, uczelnie, nauczyciele, uczniowie, programy na-
uczania, sposoby uczenia się i zdobywania wiedzy i doświad-
czenia, rodzice, doradcy zawodowi, poradnie specjalistyczne, 
opieka psychologiczna, pedagodzy szkolni itd.

• Rozwiązania na rynku pracy: urzędy pracy i inne instytucje 
publiczne zajmujące się zwiększaniem zatrudnienia, praco-
dawcy prywatni i publiczni: zatrudnianie, zapotrzebowania 
rynku pracy, relacje pracodawca-pracownik, cechy, związki 
zawodowe, związki pracodawców, programy stażowe i prak-
tyk, instytucje rynku pracy w tym organizacje i  instytucje 
prywatne oraz organizacje pozarządowe, systemy kwalifika-
cji i certyfikacji zawodowej, pośrednicy pracy itd.

• Edukacja + rynek pracy = relacje i partnerska współpraca 
pomiędzy nimi

• Tzw. style życia i ich związek z edukacją i zatrudnieniem: 
życie rodzinne, kariera zawodowa, etos pracy itd.

W Niemczech jedną z innowacji spo-
łecznych otwierających nową niszę na 
rynku pracy jest zatrudnianie niewido-
mych kobiet jako specjalistek w dia-
gnozie raka piersi.

Specyficzne zdolności niektórych grup, 
np. znakomite wyczucie smaków przez 
niewidomych może otwierać kolejne 
nisze i poszerzać rynek pracy.
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TransferHUB działa w oparciu o model inkubacji mikroinnowacji 
społecznych. 

Co to znaczy
Serce TransferHUB to eksperyment, w którym wytwarzane i testo-
wane są pomysły w oparciu o różnorodne perspektywy i doświad-
czenia. Wszystko po to, żeby wyjść poza standardowe sposoby 
myślenia. Dlatego podzieliliśmy nasz inkubator na:

• Generator – pracujący nad siecią połączeń ludzi i instytucji 
w celu zbierania tworzenia nowatorskich pomysłów i wybo-
ru tych, które uzyskają nasze wsparcie merytoryczne i finan-
sowe we wdrożeniu

• Laboratorium – pracujące nad ostatecznym dopracowa-
niem i testowaniem, czyli wdrożeniem w mikro skali tych 
pomysłów, które uzyskają wsparcie: grantowe, doradcze, 
szkoleniowe czy w poszukiwaniu najlepszych miejsc testo-
wania

• Rafineria – pracująca ze wdrażającymi pomysły nad oceną 
ich efektywności, tak żeby mogły znaleźć zastosowanie 
w makro skali – trzem najlepiej rokującym pomysłom po-
możemy w upowszechnieniu na większą niż mikro skalę.

Pracujemy z 30 pomysłami w ramach 5 cykli inkubacyjnych. 
Każdy z cykli zawiera fazy: naboru pomysłów i ich pogłębiania 
oraz prac wdrożeniowych i testowania pomysłów, którym towa-
rzyszy krocząca ewaluacja.

TransferHUB stara się przyciągać szczególnie pomysły w kon-
kretnych czterech kontekstach tematycznych: przedsiębiorczość 
społeczna, ekonomia współdzielenia, odnawialne źródła energii, 
rzemiosło. Jeżeli jednak twój pomysł nie koresponduje z tymi 
tematami możesz zgłosić go w kategorii inne.

Grafika na sąsiedniej stronie przedstawia w pigułce sposób 
działania każdego z naborów/cyklów inkubatora.

Jak działa 
TransferHUB

Skąd i jak młodzi ludzie 
czerpią wiedzę „„o życiu” 

w tym o pracy, którą jeszcze 
niedawno przekazywano 

z pokolenia na pokolenie? 
Odpowiedzi „„przecież nie ze 
szkoły” albo „„z internetu” nie 

wystarczają.
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Inkubator TransferHUB 
od pomysłu do innowacji

GENERATOR
(2 - 3 miesiące)

Możesz zabrać głos, mieć wpływ
lub tworzyć rozwiązania, które
w perspektywie 36 miesięcy
zmienią sytuację wielu osób 
młodych na rynku pracy
w Polsce.

RAFINERIA
(6 miesięcy -    )

We współpracy z tobą 
opracujemy wyniki testowania 
w Laboratorium tak, żeby 
mogły znaleźć zastosowanie 
w makroskali. Przez kolejne 
miesiące będziemy rzecznikiem 
twojego pomysłu wobec 
decydentów.

LABORATORIUM
(6 - 8 miesięcy)

Pomysł przedyskutowany
na etapie Generatora możesz 
testować w mikroskali dzięki 
pieniądzom z grantu i wsparciu 
zespołu ekspertów zbudowanego
specjalnie na twoje potrzeby.

∞

IN
N

O
W

A
C

JA

Tworzenie środowiska dla innowacji 
5 tematycznych naborów pomysłów 
na innowacje

Możesz wziąć udział w 45 wydarze-
niach sieciujących i generujących 
pomysły.

POMYSŁ 
Swój pomysł zgłaszasz nam on-line, 
a my dokonujemy wstępnej selekcji 
zgłoszeń.

ROZWINIĘCIE 
Wybrani pomysłodawcy udoskonalą 
swoje pomysły na zjazdowych  
Kursach USeR ze wsparciem  
ekspertów i trenerów.

DECYZJA
Komisja grantowa wybierze te pomy-
sły, które dostaną wsparcie w Trans-
ferHUB, m.in. grant.

Inkubacja 30 innowacji 

SPECYFIKACJA
Wspólnie sprecyzujemy jak będziesz 
wdrażać innowację i po podpisaniu 
umowy grantowej rozpoczniemy inku-
bację pomysłu.

UDOSKONALENIE I PROTOTYPOWANIE 
Przy wsparciu indywidualnych opieku-
nów, zespołu THUB, doradców, eksper-
tów, dzięki różnorodnym warsztatom 
czy voucherowi rozwiejesz wątpliwo-
ści, udoskonalisz swoje kwalifikacje 
i precyzyjnie zaprojektujesz swoje 
rozwiązanie.

TESTOWANIE
Następnie wdrożysz je z udziałem 
tych, dla których twoja innowacja ma 
działać (również z naszą pomocą).

Krocząca ewaluacja 30 innowacji 
Upowszechnianie 3 z nich

PARTNERSKA EWALUACJA 
Każda innowacja będzie badana 
w trakcie inkubacji.

OCENA I SKALOWANIE 
Wyniki ewaluacji posłużą nam do 
wyboru 3 (lub więcej) rozwiązań, 
dla których postaramy się stworzyć 
warunki do dalszego rozwoju w skali 
regionu lub kraju.
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Jakiego wsparcia 
udzielamy 

• Na początek zapraszamy cię do udziału w spotkaniach 
w Warszawie i innych miastach Polski, na których pracujemy 
nad pomysłami i problematyką dotyczącą grup docelowych, 
inspirujemy, sieciujemy, wymieniamy się doświadczeniami 
i punktami widzenia.

• We wstępnej fazie inkubacji (po zakwalifikowaniu wniosku 
we wstępnej selekcji) zapraszamy cię na zjazdowy Kurs USeR, 
na którym razem z  innymi pomysłodawcami i ekspertami 
dopracujesz i pogłębisz swój pomysł tworząc specyfikację 
swojej innowacji. Dostępne będzie również indywidualne do-
radztwo, jeżeli okaże się, że twoja innowacja wymaga spe-
cyficznej wiedzy albo dodatkowego wsparcia w jej konstru-
owaniu i pogłębianiu.

• Po Kursie USeR, jeżeli Komisja Grantowa wybierze twój pomysł 
do dalszego wsparcia, na kolejne etapy pracy (prototypo-
wanie i testowanie) otrzymasz wsparcie:

• indywidualnego opiekuna innowacji 

• eksperckie i szkoleniowe (indywidualne i grupowe) zgod-
nie z zapotrzebowaniem

• ok. 30 tys. zł grantu rozliczanego przez efekty, a nie fak-
turami

• pomoc w pracy z odbiorcami twojego rozwiązania,

• voucher in blanco na niespodziewane, nietypowe potrze-
by w pracy nad innowacją

Po przetestowaniu, jeżeli twoja innowacja zostanie wybrana (na 
podstawie wyników ewaluacji) spośród 30 do dalszego upo-
wszechniania w ramach TransferHUB, zaprosimy cię do part- 
nerskiej współpracy nad zapoczątkowaniem wdrażania jej  
w skali marko. 

Czasem nie trzeba wiele. Wystarczy 
urząd, który zamiast kolejnych kursów 
doszkalających zaoferuje rower, żeby 
było jak dojechać do pracy lub prze-
mianę wizerunku – akurat to, co trafi 
w sedno i na serio umożliwi zdobycie 
i utrzymanie pracy.
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Nabory do  
inkubatora

Pomysłodawcą/wnioskodawcą może być praktycznie każdy – 
osoba prywatna, grupa nieformalna, organizacja pozarządowa, 
przedsiębiorca, podmioty i instytucje publiczne… lista ciągnie się 
w nieskończoność.

Nabór krok po kroku (szczegóły i terminy dostępne na stronie 
www.transferhub.pl)

• Spotkania warsztatowe sieciująco-generujące  (nieobowiąz-
kowe).

• Jesteśmy dostępni również w trakcie Dni Otwartych Trans-
ferHUB. Możesz również po prostu do nas zadzwonić albo 
odwiedzić nas w dogodnym dla siebie momencie, żeby po-
rozmawiać o swoim pomyśle (22 622 16 87).

• Złóż wniosek – twój pomysł chcemy poznać w szkicowej 
wersji, nie chodzi o rozpisywanie się i precyzyjne budżetowa-
nie. Formularz on-line jest prosty do uzupełnienia. Dokumen-
tacja (formularz, regulamin, kryteria oceny) dostępna jest 
na stronie www.transferhub.pl. Skontaktuj się z nami w razie 
jakichkolwiek wątpliwości.

• Po wstępnej selekcji wniosków zaprosimy wybranych pomy-
słodawców na (nieodpłatny, obowiązkowy) Kurs USeR, 
w trakcie którego odbędą się 3 zjazdy innowatorów w War-
szawie – dopracowujemy na nich innowacyjne pomysły 
w postaci specyfikacji innowacji. Wówczas dostępne jest 
również indywidualne doradztwo i konsultacje.

• Decyzja o przyznaniu dalszego wsparcia zostanie podjęta 
przez Komisję Grantową i od razu damy ci znać o wynikach.

• Jeżeli będziemy mogli pracować dalej, będziesz miał/miała 
ok. 6 miesięcy na ostateczne dopracowanie i prototypowa-
nie oraz testowanie swojego pomysłu – ze wsparciem inku-
bacyjnym TransferHUB.

Sprawdź na WWW.TRANSFERHUB.PL  
termin kolejnego naboru 

Formularz zgłoszeniowy jest prosty 
i przejrzysty. Nie oczekujemy w pełni 
rozpisanego pomysłu. Będziemy nad 
nim wspólnie pracować. 
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Innowacyjność  
pomysłu

Jaką miarą ocenić pomysł, żeby stwierdzić czy jest innowacyjną 
społecznie usługą, produktem, modelem, sposobem działania 
itp.? W TransferHUB szukamy rozwiązań, które łącznie spełniają 
przyjęte przez nas kryteria:

• Nowatorstwo – rozwiązania, których nie wprowadzano jesz-
cze w Polsce, albo takie, które zmieniają dotychczasowe  
rozwiązania rozwijając je, uzupełniając, poprawiając.

• Społeczna istotność – rozwiązanie podejmuje ważne, nie-
adresowane lub słabo/błędnie adresowane problemy spo-
łeczne. W TransferHUB skupiamy się na problemach konkret-
nych grup docelowych w przejściu z edukacji na rynek pracy.

• Otwartość – innowacja społeczna ma to do siebie, że roz-
przestrzenia się dzięki ogólnej dostępności. Prawa do korzy-
stania pomysłu i rozwiązania muszą być również dostępne 
dla innych. Prawa do tych rozwiązań, które wspólnie wypra-
cujemy przejdą na Skarb Państwa, żeby zagwarantować ich 
dalsze życie na szerszą skalę. Pomysłodawca dalej będzie 
mógł realizować rozpoczęte przez siebie działanie. Inni będą 
mogli je wziąć i wdrażać również w swoim otoczeniu.

• Efektywność i racjonalność – rozwiązania, które w wyniku 
swojego działania lepiej wykorzystują dostępne zasoby spo-
łeczne i ekonomiczne, a ich zastosowanie angażuje racjonal-
ne zasoby/nakłady w stosunku do przynoszonych wyników.
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• Skalowalność – żeby dane rozwiązanie mogło zmieniać 
świat, a nie tylko jedno miejsce i sytuację kilku osób, powin-
na móc dać się wykorzystać w wielu miejscach, przypadkach, 
sytuacjach. Ważna jest zatem również możliwość integracji 
innowacyjnego rozwiązania z istniejącymi rozwiązaniami lub 
potencjał do zajęcia przez innowacyjne rozwiązanie wska-
zanej niszy lub potencjał modyfikacji i uproszczenia istnieją-
cych rozwiązań.

• Trafność – rozwiązania, które skutecznie odpowiadają na  
wskazane w ich polu działania wyzwania i problemy społeczne.

• Adekwatność – rozwiązania odpowiadające na potrzeby 
tych, do których są skierowane.
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Kontakt

Czekamy na twoje pytania dotyczące zarówno tego, jak 
działa nasz inkubator, jak wyglądają poszczególne na-
bory, ale również tego, czy twój pomysł mieści się me-
rytorycznie w ramach naszych działań. Zapraszamy do 
konsultacji. W razie potrzeby służymy również pomocą 
w wypełnianiu wniosku. 

Przy innowacjach zazwyczaj jest sporo pytań i wątpli-
wości, dlatego jesteśmy do twojej dyspozycji. Zadzwoń 
lub napisz.

Zespół TransferHUB

Oktawiusz Chrzanowski (FISE>) 
Katarzyna Binda (FISE>)
22 622 16 87 

Elżbieta Żórawska-Gałuszka (PwC)
22 746 72 02

Biuro projektu:
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE>
Pl. Konstytucji 5. lok. 14 
00-657 Warszawa

transferhub@fise.org.pl 
www.transferhub.pl 
www.fb.com/transferhub
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