
TransferHUB
inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia



Wspieramy rozwiązania 
dla pracy przyszłości.



Tematy  TransferHub

Praca a starzejące się społeczeństwo.

Pozycja kobiet na rynku pracy.

Automatyzacja i robotyzacja pracy.



W TransferHub można:

rozwinąć,

sprawdzić,

popularyzować

innowacje na rzecz pracy przyszłości.



Pomysły, które wesprzemy

Są nowatorskie w skali Polski.

Są możliwe do zastosowania przez inną 
organizację/instytucję.

Można je przetestować w ciągu pół roku.

Dotyczą pracy.

Są dostępne.



Kogo wspieramy?

Indywidualne osoby pełnoletnie

Grupy nieformalne (2-5 osób)

Osoby prawne

▪ instytucje 

▪ firmy

▪ organizacje pozarządowe



Jak wspieramy?

WITAJ W ŚWIECIE 
INNOWACJI. WEBINARIA

KURS 
DLA INNOWATORA

TESTUJESZ 
INNOWACJĘ

POPULARYZOWANIE 
INNOWACJI

• Otrzymasz grant w wysokości 
ok. 38 000 zł na 
sprawdzenie, czy Twoja 
innowacja przynosi 
zakładane rezultaty.

• Podczas testowania będzie 
towarzyszyć Ci Opiekun/ka 
innowacji. Jej/jego zadaniem 
jest pomoc w rozwiązywaniu 
ewentualnych problemów
i zorganizowanie konsultacji
z ekspert/k/ami.

• Pomożemy Ci także 
wyciągnąć wnioski
z testowania innowacji. 

• Opracujemy strategię 
skalowania innowacji 
społecznej.

• Poszukamy partnera, który 
będzie chciał skorzystać
z Twojego pomysłu na szerszą 
skalę.

• Tu będziesz pracować 
nad swoim pomysłem,
zweryfikujesz jego 
innowacyjność, sprawdzisz, czy 
odpowiada na realne potrzeby 
odbiorców i zaplanujesz testy
w skali mikro.

• Udzielimy Ci wsparcia
w przygotowaniu specyfikacji 
innowacji i budżetu Twojego 
projektu. Opowiemy
o regulacjach prawnych
i formalnościach związanych

z grantem.

KOMISJA WYBIERA POMYSŁY 
DO POGŁĘBIONEJ PRACY 

NAD SPECYFIKACJĄ INNOWACJI

KOMISJA GRANTOWA 
WYBIERA PROJEKTY 

DO SKALOWANIA

KOMISJA GRANTOWA 
WYBIERA PROJEKTY 

DO TESTOWANIA

• Tutaj dowiesz się, czym jest 
innowacja społeczna,
w jakich kierunkach rozwija 
się praca przyszłości i jaki Ty 
możesz mieć w tym udział.

• Punkt Informacyjny – Masz 
pytanie dotyczące projektu? 
Zadzwoń/napisz.



Rozwijanie innowacyjnego pomysłu

Diagnoza potrzeb odbiorczyń i odbiorców

Regulacje prawne i formalności 

Service design

Kursy dla Innowatorek i Innowatorów

m.in. standard dostępności 
i 

równość szans kobiet i mężczyzn



Testowanie pomysłów

Sprawdzamy, czy pomysły:

mają potencjał do szerszego wykorzystania, 

osiągają założone cele, 

są przyjazne dla odbiorców i użytkowników, 

są innowacyjne,

zaangażowane w nie nakłady są adekwatne do rezultatów. 

Granty ~38 000 zł dla około 50 innowacyjnych pomysłów 

rozdamy w trzech turach.



Promocja 5 pomysłów, które będą miały 

największe szanse na szerokie wykorzystanie.

Wprowadzenie ich w innych firmach, 

instytucjach, organizacjach.

Skalowanie



1. Przekazanie Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej 

praw autorskich do przetestowanych innowacji.

2. Dokumentowanie testowania.

3. Udział w ewaluacji.

4. Rozliczenie grantu zgodnie z zasadami.

Zobowiązania Innowatorek i Innowatorów



WAŻNE DATY

9.6.2021
g. 10.00

maraton pisania pomysłów do TransferHub

18.6.2021 zamknięcie naboru pomysłów

8.2021 rozstrzygnięcie naboru

9.2021 rozpoczęcie kursu dla innowatorek i innowatorów



Zapraszam do kontaktu

weronika.chodacz@fise.org.pl

T: 601 393 676

FB: transferhub

mailto:weronika.chodacz@fise.org.pl
https://www.facebook.com/transferhub/

