
 

 

REGULAMIN  

INNaczej - Fundusz Innowacji Społecznych 

3 EDYCJA  

 

Wstęp  

 

1. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, zwana dalej Operatorem Funduszu 

na zlecenie Gminy Miasta Gdańsk, Wydziału Rozwoju Społecznego realizuje program 

INNACZEJ – Fundusz Innowacji Społecznych 3 edycja.  

2. Nadrzędnym celem Funduszu jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek, poprzez 

wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, dotyczących polityki społecznej.  

3. W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe, logistyczne i merytoryczne na 

realizację innowacyjnych pomysłów/inicjatyw realizowanych na terenie Gdańska. 

 

 

§ 1  

Zakres Projektu  

 

1. INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych – poświęcony jest szukaniu rozwiązań 

innowacyjnych w skali Miasta Gdańska  

2. Fundusz koncentruje się na edukowaniu i wzmacnianiu kompetencji innowatorów społecznych 

poprzez naukę w działaniu, przy równoległym osiągnięciu poprawy jakości życia mieszkańców 

Miasta.  

3. Tematy podejmowanych interwencji mogą dotyczyć wszystkich obszarów życia mieszkańców 

Miasta, między innymi: usługi społeczne, przestrzeń publiczna, mieszkalnictwo, relację i więzi 

sąsiedzkie, kultura, zdrowie, edukacja itp. mogą również odnosić się do priorytetów Agendy 

Miejskiej (Urban Agenda) Unii Europejskiej oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju Program 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP SDG).  

4. W 3 edycji Programu poszukiwane są inicjatywy, które: 

a) dotyczą dowolnych innowacji społecznych w tematach wymienionych w § 1 pkt 3; 

b) odpowiadają na wyzwania miejskie, wskazane przez Wydział Rozwoju Społecznego w 

tym. pomysły na wdrożenie 11, 102 i 115 rekomendacji Modelu na rzecz Równego 

Traktowania określonych w Zarządzeniu Nr 618 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

2019-04-23 w sprawie przyjęcia do realizacji rekomendacji i zadań Modelu na rzecz 

Równego Traktowania; 

 

§ 2  

Warunki Uczestnictwa  

 

1. Uczestnikiem projektu mogą być:  

a) Podmioty prawne w tym organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, które wskażą 

osobę indywidualną jako lidera przedsięwzięcia. Podmioty zgłaszające się do Funduszu 

Innowacji Społecznej nie muszą mieć siedziby na terenie Gdańska, ale innowacja  



 

 

i prowadzony przez nie proces musi być skierowany i sprawdzany na terenie Miasta Gdańska 

i dedykowany jego mieszkańcom.  

b) Pełnoletnie osoby indywidualne, które mają innowacyjny pomysł do wdrażania w skali 

miasta oraz go prototypować przy wsparciu mentorów i przy wykorzystaniu zasobów które 

Operatora posiada. Osoby zgłaszające się do Fundusz Innowacji Społecznej nie muszą być 

mieszkańcami/skami Gdańska, ale innowacja i prowadzony przez nie proces musi być 

skierowany i możliwy do przetestowania na terenie Gdańska. 

2.  Do udziału w projekcie nie mogą się zgłaszać pracownicy, współpracownicy, członkowie 

rodzin ani żadne inne osoby powiązane z Operatorem. 

 

§ 3  

Korzyści i Obowiązki Uczestnika 

 

1.  Korzyści dla uczestnika/uczestniczki: 

a) Praca w profesjonalnym zespole złożonym z osób reprezentujących środowiska 

międzysektorowe,  

b) Możliwość poznania struktur Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych i biznesu,  

c) Udział w programie wsparcia merytorycznego nastawionym na opracowywanie 

innowacyjnych rozwiązań dla Gdańska, 

c) Konsultacje z mentorami będącymi ekspertami w dziedzinach innowacji biorących udział w  

projekcie. 

d) Możliwość wspólnego wybrania mentora na potrzeby specyfiki przedsięwzięcia,  

e) Infrastrukturę do pracy, biurko, kuchnię, salę konferencyjną, rzutnik, artykuły papierniczo-

biurowe itp.  

f) Poznanie innych uczestników projektu, o podobnych cechach i ambicjach,  

g) Kwotę do 6000 zł na prototypowanie pomysłu, którą będzie dysponować i rozliczać Operator. 

 

2.Obowiązki uczestnika/uczestniczki: 

a) Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,  

b) Uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach, spotkaniach z mentorami i w spotkaniach 

networkingowych, 

c) Wypracowania projektu innowacyjnego wspólnie z operatorem i podjęcie próby jego 

wdrożenia,  

d) Regularną komunikację z Operatorem, 

e) promowanie projektu w zależności od specyfiki w mediach tradycyjnych i social media. 

d) Ukończenie projektu w pełnym wymiarze, 

e) Zwrot wypłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z projektu w jego trakcie lub niezrealizowanie 

zaplanowanego projektu. 

 

§ 4 

 Wybór Uczestników  

 

1. Wyboru uczestników Programu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu 

Miasta Gdańska, Operatora, Partnerów i zaproszonych ekspertów. 



 

 

2. Wybór uczestników Programu dokonany będzie TRZYETAPOWO: 

3. Etapy wyboru uczestników: 

 

I. OCENA FORMALNA i MERYTORYCZNA prawidłowo wypełnionego wniosku 

dostępnego na stronie internetowej www.innaczej.pl i wysłanego online do dnia 

12 grudnia 2018 roku do godziny 18:00. 

II. UDZIAŁ W PROGRAMIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO (OBLIGATORYJNY): 

podczas którego  uczestnicy będą pod okiem specjalistów i specjalistek 

przygotowywać projekt innowacji społecznej, 

III. PREZENTACJA PROJEKTU PRZED KOMISJĄ KONKURSOWĄ I WYBÓR 

INICJATYW, KTÓRE OTRZYMAJĄ WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ 

SWOJEGO POMYSŁU w dniu i godzinie zaproponowanej przez Operatora. Celem 

prezentacji będzie 10-minutowe opowiedzenie o pomyśle w taki sposób, aby przekonać 

skład Komisji Konkursowej do swojego projektu. Komisja Konkursowa może zadawać 

pytania. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo stworzyć listę rezerwową uczestników. 

 

 

§ 5  

Wydatkowanie Dotacji  

 

1. Dotacje przeznaczone będą na stworzenie prototypu innowacji społecznej, czyli 

wypracowanie projektów innowacyjnych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:  

a) Ukierunkowane są na zmianę na terenie Miasta Gdańska,  

b) Realizowane będą w partnerstwie z lokalnymi instytucjami, firmami i mieszkańcami 

zainteresowaniami wybranym zakresem innowacji przez uczestnika/czkę,  

c) Projekty nie mogą dotyczyć działalności o charakterze politycznym lub wyznaniowym,  

d) Planowane koszty innowacji nie obejmują prowadzonej przez uczestnika/czkę działalności 

gospodarczej. 

 

 

§ 5  

 Inne warunki  

 

1. Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin znajdują się na stronie www.innaczej.pl.  

2. Jeden uczestnik/czka w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację 

jednego projektu.  

3. Formularz wniosku będzie aktywny elektronicznie  do 12 grudnia na stronie: www.innaczej.pl  

4. Koordynator/osoba do kontaktu: Natalia Siuda-Piotrowska Koordynator, tel. 664 899 125, 

email: koordynator@upfoundation.pl,  

5. Wyniki dotyczące projektów zakwalifikowanych do programu wsparcia zostaną opublikowane 

na stronie innaczej.pl do dnia 18.12.2019 roku.  

mailto:koordynator@upfoundation.pl


 

 

6. Zgłoszenie wniosku do udziału w programie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/czki dla celów związanych ze 

zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu i danego projektu. 

7. Administratorem danych osobowych jest Operator, który zobowiązuje się do zastosowania 

przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Programu środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z RODO. Państwa dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu zakończenia procesu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Macie również Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego Urzędu ds. 

ochrony danych osobowych.  

9. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika/czki dla celów związanych z realizacją Programu.  

10. Zebrane przez Operatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów 

realizacji Programu. .  

11. Przed przystąpieniem do projektu, uczestnik/czka zobowiązany jest zapoznać się z 

Regulaminem. Warunkiem udziału w projekcie jest akceptacja treści Regulaminu.  

12. Operator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych we wnioskach. 

Jednocześnie Operator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane przy składaniu 

wniosku, w konsekwencji wynikające z tego problemy związane z brakiem komunikacji ze 

zgłaszającymi.  

13. Operator może zmodyfikować zasady realizacji programu zawarte w niniejszym 

Regulaminie, w tym zasady realizacji projektów, a także przerwać, odwołać lub zakończyć 

program w każdym czasie.  

14. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady realizacji programu.  

15. Operator dopuszcza możliwość odwołania naboru do Programu bez podania przyczyny. 

15. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności 

interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do 

wyłącznej kompetencji Operatora. 


