
Projekt „Inkubator Włączenia Społecznego” (IWS) -
PARTNERZY:

o Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                            
w Krakowie – Lider

o Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - MISTiA

o Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 



O PROJEKCIE IWS

CEL:
• Dofinansowanie i przetestowanie w skali mikro 60 innowacji społecznych 
• Upowszechnienie 6 innowacji społecznych

POMYSŁY:
• Skierowane na rozwiązanie problemów 

osób wykluczonych społecznie/zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn

• Posiadające potencjał do upowszechnienia 
(np. możliwość zastosowania na szerszą skalę lub dla innej grupy  
społecznej, borykającej się z podobnym problemem)



MECHANIZM GRANTOWY

• 60 grantów

• Wartość grantu do 100 000 PLN (średnia wysokość 49.000 PLN)

• Nabór ciągły – do momentu wyczerpania alokacji

• Uproszczone procedury wnioskowania (generator online 
na stronie www.rops.krakow.pl -> 
zakładka Innowacje Społeczne - Inkubator Włączenia Społecznego)

• Zasięg ogólnopolski

• System zaliczkowy i uproszczone procedury rozliczania (bez dokumentów księgowych)

• Czas trwania projektu objętego grantem: 
9 miesięcy (max. 3 msc okres przygotowawczy + max. 6 msc okres testowania)

• Małe grupy testujące (8-12 osób)



GRUPA DOCELOWA

GRANTOBIORCY
Podmioty/osoby mające 
pomysł na innowację społeczną

BEZPOŚREDNI UŻYTKOWNICY 
Osoby zagrożone/wykluczone społecznie,                      
np. z powodu:
• Wieku,
• niepełnosprawności,
• ubóstwa,
• oddalenia od rynku pracy,
• obciążenia rolami opiekuńczymi.



KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

• Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski,

• Osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, 
spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), 
spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne),

• Jednostki organizacyjne, niebędące os. prawnymi, które posiadają zdolność prawną 
(spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne), 

• Jednostki sektora finansów publicznych,

• Grupy nieformalne/ partnerstwa osób lub podmiotów wymienionych powyżej.



PROCES INKUBACJI

Innowacyjny 
pomysł

Wniosek IWS

Specyfikacja 
Innowacji i 

Umowa

Realizacja 
Innowacji

Upowszechnianie 
Innowacji

WSPARCIE INKUBATORA:
• Doradztwo,

• wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne,
• warsztaty.



NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

„Śniadania przy innowacjach”

✓ Najbliższe spotkania:

27 maja 2021

✓ REJESTRACJA: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

ZAPRASZAMY! 



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Konsultacje:
iws@rops.krakow.pl 
tel: 12 – 422 06 36 (w. 34)

Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Zańczak
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

KONTAKT


