
 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PAKIETU INNOWACJI  

CZYM JEST PAKIET INNOWACJI? 
 
Pakiet innowacji to wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przy wypracowaniu/ opracowaniu/ 
nowego (innowacyjnego w skali regionu) produktu/usługi, który może się przyczynić do ekonomizacji 
organizacji (może to też być narzędzie fundraisingowe). 
 

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? 

Podmioty Ekonomii Społecznej mające swoją siedzibę/oddział na terenie subregionu południowego 
województwa śląskiego tj. powiatu: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz m. Bielsko-Biała. 

 O ubieganie się o pakiet innowacji wykluczone są spółdzielnie socjalne, które uzyskały wsparcie na 
tworzenie miejsc pracy w ramach projektu "OWES subregionu południowego", a także te organizacje, 
które otrzymały wcześniej pakiet innowacji lub pakiet designe. 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) 
 
Formularze zgłoszeniowe można składać: 
- osobiście w siedzibie Realizatora lub za pośrednictwem poczty, kurierem itp. na adres:  
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 
Bielsko-Biała, z dopiskiem: pakiet innowacji OWES 
- elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego  formularza na adres: owes@teatrgrodzki.pl,  
w temacie wpisując:  pakiet innowacji OWES 
 
 

 

WARUNKI PRZYZNANIA 

1. W ramach niniejszego konkursu OWES planuje rozdysponować jeden pakiet innowacji  do 
wartości 12.000 zł. 

2. Jeden Podmiot Ekonomii Społecznej może złożyć wyłącznie jeden wniosek, na opracowanie 
jednego produktu/usługi. W przypadku złożenia większej ilości wniosków przez ten sam PES 
brany jest pod uwagę pierwszy złożony.  

3. Złożone formularze zostaną ocenione przez Zespół Oceniający (na podstawie średniej 
arytmetycznej ocen) według następujących kryteriów: 
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 Uzasadnienie skorzystania z pakietu innowacji/innowacji – ocena dokonana przez 
oceniającego (skala 1-10, gdzie 1 to wartość najmniejsza, 10 to wartość najwyższa). 
Oceniający zwracają uwagę, w jakim stopniu przydzielone wsparcie może mieć wpływ na 
ekonomizację wnioskodawcy, rozwój jego potencjału ekonomicznego. 

 Organizacja zarejestrowana w okresie do 36 miesięcy przed dniem złożenia formularza 
rekrutacyjnego – 1 pkt. 

 Organizacja aktywnie wspierająca osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem  – 
1 pkt. (punktacja za aktywne działania na rzecz wykluczenia społecznego zostanie przyznana 
na podstawie opisu wniosku – powinny być podane konkretne przykłady aktywnego wsparcia 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). 

 Organizacja chcąca się ekonomizować – 1 pkt. (punktacja za chęć ekonomizacji zostanie 
przyznana na podstawie opisu wniosku – powinny zostać podane konkretne działania podjęte 
w celu procesu ekonomizacji oraz plan rozwoju organizacji w obszarze działalności 
gospodarczej). 

 
4. W przypadku, gdy wniosek w  części a) uzyska mniej niż 6 punktów pakiet nie może zostać 

przyznany.  

5. Po rozstrzygnięciu konkursu, OWES rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy/ekspertów 
realizujących pakiet innowacji.  

6. PES deklaruje się do aktywnej współpracy z wybranym przez OWES wykonawcą w zakresie 
formułowania, wypracowywania i testowania produktu/usługi. Maksymalny okres na 
wypracowywanie produktu/usługi to 3 miesięce. Wynikiem pakietu innowacji będzie 
wypracowana dokumentacja związana z tworzeniem/przemodelowaniem nowego 
produktu/usługi i przekazanie na rzecz PES praw autorskich do opracowanego 
produktu/usługi.  

7. Pomiędzy PES, a OWES zostanie podpisana umowa, która będzie doprecyzowywać szczegóły 
związane z realizacją pakietu.   

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu 
e-mail: owes@teatrgrodzki.pl 
tel. 693 754 477 
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