
Załącznik 1 - Wzór formularza zgłoszeniowego

Droga Innowatorko! Drogi Innowatorze!

Dziękujemy za zainteresowanie Programem INNaczej Inkubator Innowacji Społecznych!
Cieszymy się, że chcesz zmieniać swoją lokalną rzeczywistość w sposób inny niż wszyscy.

INNaczej właśnie temu służy: chcemy wesprzeć merytorycznie i finansowo te inicjatywy,
które w nowatorski sposób pomogą rozwiązać problemy na poziomie dzielnicy lub całego
miasta, w tym roku szczególnie ważne są dla nas projekty związane z zagrożeniem
ubóstwem energetycznym.

Zapraszamy Cię do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Masz czas do 20 marca 2023 do godziny 23:59
Pamiętaj, aby przed wysłaniem formularza przeczytać Regulamin, który jest dostępny na
stronie: www.forumrozwoju.org.pl/innaczej

Życzymy twórczej pracy i innowacyjnych pomysłów!

W przypadku problemów, pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
jedrzej.jackiewicz@upfoundation.pl tel. 574 377 995

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej lub lidera/liderki zespołu (imię, nazwisko, adres email,
nr telefonu).

Pytania:
1. Jaka jest Twoja motywacja do udziału w programie? Napisz nam kilka słów o sobie.
2. Tytuł Twojego pomysłu.
3. Na czym polega pomysł? Opisz w kilku zdaniach: co chcesz zrobić? Czego dotyczy

Twój pomysł?
4. Na jaki problem, wyzwanie lub potrzebę odpowiada Twój pomysł? Dlaczego Twoim

zdaniem trzeba się tym zająć?
5. Czy Twój pomysł na innowację społeczną dotyczy tematu zagrożenia ubóstwem

energetycznym? *dodatkowe punkty
6. (jeżeli na pyt. 5 odpowiedziałaś/łeś twierdząco) Uzasadnij, w jaki sposób pomożesz

rozwiązać problem zagrożenia ubóstwem energetycznym w Gdańsku?
7. Komu pomoże Twoje rozwiązanie? Opisz nam osoby, do których kierujesz swój

pomysł wraz z uzasadnieniem wyboru tej grupy.
8. Na czym polega innowacyjność Twojego pomysłu? Czy znasz inne podobne

rozwiązania? Co Cię zainspirowało do takiego pomysłu?
9. Czy Twoja innowacja to zupełnie nowy pomysł czy kontynuacja Twoich

wcześniejszych doświadczeń, działań lub projektów? Jakich?
10. Jak myślisz co zmieni Twoja innowacja w życiu mieszkanek i mieszkańców

Gdańska? Jakie efekty planujesz osiągnąć?

http://www.forumrozwoju.org.pl/innaczej


11. Na co chcesz wydać środki finansowe, które możesz uzyskać w Programie
(maksymalnie do 15 tysięcy złotych)?

12. Czy podejmiesz się przygotowania prototypu innowacji (przy naszym wsparciu
merytorycznym i mentorskim), nawet jeśli nie otrzymasz grantu?

13. Czy wiesz już w jakim miejscu chcesz przetestować swój pomysł? (np. w jakiej
dzielnicy, na jakim osiedlu, a może w całym mieście?)

14. Czy masz zespół, z którym chcesz opracować i przetestować pomysł? Jeśli tak,
napisz nam kilka słów o swoim zespole.

15. Skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie INNaczej?
16. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem zamieszczonym na stronie Programu i

akceptuję jego treść.
17. INFORMACJA dot. ochrony danych osobowych Administratorem danych osobowych

jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation z siedzibą w Gdańsku ul. Jaśkowa
Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk (dalej zwana „Administratorem”) wpisana do
rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000393420, NIP:
9571059793 REGON: 221509149. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a) RODO do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub uczestnictwa w
projekcie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. 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. W przypadku wątpliwości i dalszych pytań prosimy o kontakt:
adres e- mail: kontakt@upfoundation.pl. Jeżeli wyrażają Państwo taką potrzebę,
więcej informacji dot. ochrony danych osobowych zostanie Państwu przesłana drogą
elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
Oświadczam zapoznanie się z informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.


