
 
 
 

 

 

Konkurs grantowy TransferHUB od edukacji  

do zatrudnienia 

Wzór formularza zgłoszenia innowacyjnego pomysłu do inkubatora 
TransferHUB 

 

Nabór czwarty 
 

Etap 1: składanie i wstępna selekcja wniosków 
 
 

Formularz należy złożyć w generatorze wniosków on-line  
dostępnym od 1 do 27 sierpnia 2017 r.  

na stronie www.transferhub.pl  
 
 

 
 
Konkurs grantowy TransferHUB od edukacji do zatrudnienia jest częścią projektu „TransferHUB – 
generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do 
aktywności zawodowej”, który realizują: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie 
z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach 
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.  

 
 

http://www.transferhub.pl/


Formularz zgłoszenia innowacyjnego pomysłu do inkubatora TransferHUB 

 

Opis formularza 

 

Pierwszy z dwóch etapów naboru to dla wnioskujących szansa na szkicowe przedstawienie 

swojego rozwiązania i pokazanie atutów, którymi dysponują, a które pomogą  

w realizacji planowanych przedsięwzięć. Dla zespołu TransferHUB jest to z kolei okazja na 

wstępne poznanie wnioskujących. 

Formularz składa się z trzech części: danych podmiotu wnioskującego, opisu wnioskującego 

i opisu zgłaszanego nowego przedmiotu/usługi/rozwiązania. W części dotyczącej 

Ciebie/podmiotu/grupy, którą reprezentujesz zaprezentuj więc te informacje, które pozwolą 

nam na stwierdzenie, czy posiadasz potencjał do zaprojektowania i wdrożenia 

proponowanego rozwiązania. Szukamy osób, które bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, 

zajmując się danym obszarem, widzą jakie mikro zmiany można wprowadzić, jaki nowy 

element dodać, co z czym połączyć, a co zrobić inaczej, żeby całość funkcjonowała lepiej. Nie 

chodzi nam o wymyślanie wszystkiego od „zera”, lecz o wyłapywanie momentów w systemie, 

gdzie przydatna będzie interwencja.   

 

W części dotyczącej pomysłu na innowację opisz szkicowo proponowane rozwiązanie nie 

zapominając o tym, na jaki problem społeczny odpowiada i jakie bariery zostaną pokonane 

dzięki jego realizacji. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania: 

 Jak oceniasz skalę i wagę tego problemu?  

 Czy twoje rozwiązanie odpowie na problem jedynie w twoim otoczeniu, czy też będzie 

można je stosować z sukcesem gdzie indziej? 

 Czy planując usługę/produkt/rozwiązanie opierasz się tylko i wyłącznie na swoim 

doświadczeniu, czy na też na dostępnych danych i publikacjach? 

Zadaj sobie również pytanie, czy proponujesz coś nowego, czy też twój pomysł jest już gdzieś 

realizowany w zbliżonym kształcie? Jeżeli to drugie, przemyśl jeszcze, co oryginalnego jest w 

Twoim rozwiązaniu. Postaraj się uwypuklić te informacje we wniosku. Napisz, skąd czerpiesz 

inspirację dla swojego pomysłu na działanie, jaka była jego geneza. Jeżeli uczestniczyłeś/aś  

w spotkaniach warsztatowych TransferHUB, wspomnij o tym we wniosku. 

 

WAŻNE: zanim zaczniesz wypełniać formularz zapoznaj się z Regulaminem Konkursu  

i zamieszczonymi w nim oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz kryteriami oceny! 



Dane wnioskodawcy 

 
Nazwa innowacyjnego rozwiązania: 
 

 
Wskaż imię i nazwisko / pełną nazwę organizacji/instytucji/ nazwiska osób z grupy 
nieformalnej zgłaszającej wniosek: 
 
Adres zamieszkania/siedziby 
Ulica i numer budynku: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Województwo: 
Telefon kontaktowy: 
E-mail kontaktowy: 
Strona www organizacji/instytucji (o ile istnieje): 
Status prawny organizacji/instytucji: (jeśli dotyczy): 
Rodzaj rejestru do którego wpisana jest organizacja/instytucja i numer rejestru: 
W przypadku instytucji/organizacji: osoba/y uprawnione do reprezentacji zgłaszające 
wniosek (Imię Nazwisko/Imiona Nazwiska, Funkcja/e): 
 

Osoby (1 lub 2 osoby) zgłaszające się do inkubatora TransferHUB z ramienia 
organizacji/instytucji/grupy nieformalnej lub osoby prywatne, które uczestniczyć będą  
w kursach USeR (łącznie 3 weekendowe zjazdy w terminach 30 września-1 października, 
14-15 października, 28-29 października). Pamiętaj, że obecność na zjazdach jest 
obowiązkowa. 

 
Imię: 
Nazwisko: 
E-mail kontaktowy: 
Telefon kontaktowy: 
Funkcja w organizacji/instytucji (jeśli dotyczy): 
 

Informacje o osobie/podmiocie zgłaszającej się do Inkubatora TransferHUB 

 



1. Chcemy Cię/Was poznać. Przedstaw się nam lub podmiot/grupę, którą 
reprezentujesz: 

o Czym się zajmujesz/zajmujecie?  
o Jakie są Twoje/Wasze zainteresowania?   

(max. 1000 znaków ze spacjami)  
 

2. Jak ten pomysł wpisuje się w Twoje/Wasze dotychczasowe działania:  
o Jakie dotychczasowe doświadczenia i wiedza z nich płynąca będzie Ci 

pomocna w realizacji twojego pomysłu? 
(max. 1000 znaków ze spacjami) 

 
3. Jak rozumiesz pojęcie innowacji społecznej? Podaj przykład ciekawej dla Ciebie 

innowacji społecznej:   
(max. 1000 znaków ze spacjami) 

 
4. Opisz Twoje/Wasze zasoby materialne i niematerialne, które mogą być pomocne  

w tworzeniu, rozwijaniu i wdrożeniu Twojego/Waszego pomysłu? Możesz wskazać 
zasoby wiedzy, ludzi, partnerów, sieci, instytucji, znajomość struktur (np. struktur 
systemu edukacji, urzędów pracy, znajomość środowiska pracy itd.):  

             (max. 1500 znaków ze spacjami) 
 
 
 
 
Informacje o pomyśle, który chcesz/chcecie rozwinąć i wdrożyć w ramach Inkubatora 
TransferHUB 
 

 
1. Przedstaw nam swoje nowatorskie rozwiązanie (przedmiot, usługę). Pamiętaj, że 

chodzi o rozwiązanie w skali mikro, które można przetestować w ciągu 6 miesięcy.   
o Na czym polega?  

 
               (Uwaga! max. 2000 znaków ze spacjami) 
 
 

2. Czym twoje rozwiązanie różni się od tego, co już funkcjonuje w Polsce w tym 
obszarze:  

 
 Wymień 2 usługi/produkty/inicjatywy, które mają podobne cele, w tym 

obszarze tematycznym.  



 Co w Twoim pomyśle jest inne, w kontekście każdej z nich? 
 

(W pytaniu chodzi o pokazanie, że Wiesz/Wiecie, co dzieje się już w tym temacie. Nie 
chodzi o odpowiedź, że takich działań nie ma. Pokaż jaką alternatywę wobec obecnego 
stanu rzeczy oferujesz, co modyfikujesz, jakie elementy dodajesz itp. Odpowiedz na 
wszystkie pytania. Max. 2000 znaków ze spacjami) 
 
 

3. Czy twoje rozwiązanie skierowane jest do grupy docelowej osób w wieku 15-29 lat 
będących na etapie przechodzenia z systemu edukacji do aktywności zawodowej w 
tym:  

 
- osób obecnie realizujących ścieżkę edukacyjną,  
- osób, które ukończyły lub nie ukończyły edukację pozostające bez pracy i nie 
podnoszące swoich kwalifikacji (NEET), 
- osób zatrudnionych poniżej kwalifikacji i w niepełnym wymiarze godzin, 
- kobiet ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia zawodowego/technicznego 
i/lub umiejętności technicznych/koniecznych w zawodach dominowanych przez 
mężczyzn. 

 

 Tak 

 Nie  
 

 
4. Kto bezpośrednio mógłby skorzystać z wdrożenia Twojego mikro rozwiązania 

(usługi/produktu):  

 Jakie osoby z grupy docelowej konkursu obejmie wsparcie (np. uczniowie 
szkół zawodowych, studenci w połowie studiów, młodzi po studiach bez 
doświadczenia zawodowego nie mogący długo znaleźć pracy itd.) ? 

            (max. 1000 znaków ze spacjami) 
 
 
 
 
 

5. Na jaki wybrany problem związany z tą grupą chcesz odpowiedzieć: 

 Jakie są potrzeby, bariery, wyzwania osób dla których wymyślasz 
rozwiązanie?  

 Jaka jest sytuacja tych konkretnych młodych ludzi? 

 Skąd o tych potrzebach/problemach wiesz? Z jakich danych korzystasz? 



            (odpowiedz na wszystkie pytania. Max. 2000 znaków całość) 
           

6. Co zyskają przedstawiciele tej grupy odbiorców bezpośrednio po skorzystaniu z 
Twojego mikro rozwiązania (usługi/produktu)?  

 Jaką bezpośrednią, konkretną korzyść przyniesie im skorzystanie z Twojego 
rozwiązania (usługi/produktu)?  

 Jak Twoje rozwiązanie ma się do zwiększenia szansy na zatrudnienie osób 
młodych? 

                    (max. 1000 znaków ze spacjami) 
 

7. Z kim będziesz mógł/mogła lub musiał/ła współpracować, żeby wdrożyć 
nowatorskie rozwiązanie (usługę/produkt)?  

 
8. O jaką kwotę grantu będziesz chciał/ła się ubiegać: 

(Wysokość grantu od 5 tys.- 100 tys. złotych brutto. Sugerowana optymalna kwota 
grantu to 30 tys. złotych brutto. Zwróć uwagę, że jeśli wnioskujesz o wyższą kwotę 
będziesz proszony, na dalszym etapie, o jej uzasadnienie). 

 
9. To jest przestrzeń dla Ciebie, jeśli chciałbyś/chciałabyś napisać o czymś, co nie 

znalazło się w Twoich/Waszych odpowiedziach na pytania, napisz nam o tym,  
w tym miejscu.  
(max. 1500 znaków ze spacjami) 

 

ZOBOWIĄZANIA 

Pamiętaj! Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania skanu dokumentacji wymaganej  
i opisanej w kryteriach naboru na adres: transferhub@fise.org.pl oraz przesłanie jej  
w formie papierowej bezpośrednio do organizatora konkursu grantowego pocztą 
tradycyjną, na adres: Plac Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa (z dopiskiem: 
TransferHUB), nie później niż do dnia zakończenia naboru (data stempla pocztowego).  
Dokumentację stanowią:  

 oświadczenia w postaci Załącznika nr 1 do wstępnego wniosku grantowego,  

 kserokopia dokumentu poświadczającego podmiotowość (np.: xero 
dowodu osobistego, wypis z KRS lub inne odpowiednie)  

 oraz minimum jeden list rekomendacyjny, o którym mowa w Załączniku nr 
1 do Regulaminu Naboru - Kryteria naboru. 

Nie zapomnę! 

 

mailto:transferhub@fise.org.pl

