
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 



CEL:

• Dofinansowanie i przetestowanie w skali mikro 60 innowacji 
społecznych 

• Upowszechnienie 6 innowacji społecznych

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 

• 36 miesięcy

KONKURS GRANTOWY:

• Nabór ciągły
• Dofinansowanie do 100 000 PLN

O PROJEKCIE IWS



• Skierowane na rozwiązanie problemów 
osób wykluczonych społecznie
/zagrożonych wykluczeniem społecznym
z różnych przyczyn

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

O PROJEKCIE – INNOWACYJNE POMYSŁY



✓ 60 grantów

✓ Wartość grantu do 100 000 PLN

✓ NABÓR CIĄGŁY - start marzec 2021

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

✓ Zasięg ogólnopolski

✓ System zaliczkowy

✓ Czas trwania projektu objętego grantem: 9 miesięcy (3 msc opracowanie + 6 
msc testowanie)

MECHANIZM GRANTOWY

http://www.rops.krakow.pl/


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
Opracowanie 

Innowacji
3 msc

Testowanie     
Innowacji              

6 msc

Upowszechnianie 
Innowacji

DORADZTWO
POMOC

WARSZTATY
W RAMACH INKUBATORA



Śniadania przy innowacjach – 24 spotkania

✓ Zrealizowane: 
17 grudnia 2020 (woj. małopolskie),  
28 stycznia 2021 (woj. podkarpackie)
9 lutego 2021 (woj. podkarpackie, śląskie, kujawsko-pomorskie)

✓ Zaplanowane 2021:
19 lutego 
23 lutego      
2 marca
9 marca

✓ 25-26 lutego 2021 Maraton Innowacji -> www.rops.krakow.pl

ZAPRASZAMY! ☺



www.rops.krakow.pl -> zakładka Inkubator Włączenia 

Społecznego

• Generator wniosku
• Bieżące informacje
• Harmonogram spotkań
• Wzory (wniosku, umowy)

www.frdl.rzeszow.pl
www.mistia.org.pl

FACEBOOK: 
www.facebook.com/POST.Rzeszow
www.facebook.com/MISTiA.Krakow

Agnieszka Zańczak, agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl      

http://www.rops.krakow.pl/
http://www.frdl.rzeszow.pl/
http://www.mistia.org.pl/
https://www.facebook.com/POST.Rzeszow
http://www.facebook.com/POST.Rzeszow
http://www.facebook.com/MISTiA.Krakow

