Nazwa Projektu:
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INDYWIDUALNA SPECYFIKACJA INNOWACJI
Poniższe pytania służą dogłębnemu uporządkowaniu przez Państwa Waszych
pomysłów na innowacje społeczne oraz szczegółowemu zaplanowaniu fazy
testów. Wypełnienie poniższego dokumentu pomoże nam też w decyzji, czy są
Państwo gotowi do tej trzeciej (trwającej 6 miesięcy) fazy przedsięwzięcia, której istotą
jest pilotaż innowacji.
OPIS INNOWACJI, TJ. KOMPLEKSOWY OPIS MODELU/ROZWIĄZANIA.
A. Charakterystyka innowacji
1. Opis problemu: opiszcie wieloaspektowo i możliwie szczegółowego
wyzwanie/problem, na który odpowiada Wasza innowacja (z przywołaniem
danych, przedstawieniem obecnego sposobu zaadresowania tego problemu
itp.)
2. Grupa docelowa: opiszcie grupę (grupy) docelową, do której skierowane jest
rozwiązanie:
a) Jakie są istotne cechy tej grupy?
b) Jakie są jej potrzeby i oczekiwania?
c) Wskażcie bariery oraz korzyści dla użytkowników z wprowadzenia
innowacji w życie (takie jak np. poprawa jakości życia, zadbanie o własne
zdrowie i odpoczynek, wzrost aktywności zawodowej itp.)
3. Istota Waszego rozwiązania:
a) Istota rozwiązania:
Na czym polega istota Waszej innowacji (rozwiązania)? Z jakich działań
będzie się składało jej wdrażanie? Jak będzie oddziaływać na grupę
docelową?

b) Efekty:
Jakie będą efekty Waszej innowacji? Czy będzie to konkretny produkt – co nim
będzie? Jeśli nie produkt, to co innego będzie efektem innowacji? Na co i jak
będzie oddziaływać?
c) Zaangażowane podmioty:
Jakie podmioty będą zaangażowane w tworzenie i wdrażanie innowacji (Wy i
inne osoby/instytucje)? Jaka będzie ich rola?
Jakich macie partnerów i na czym polega ich rola? Jaka wartość dodana wynika
z ich zaangażowania?
f) Poszanowanie podmiotowości i autonomii osób zależnych i ich opiekunów:
Czy innowacja uwzględnienia i szanuje podmiotowość oraz autonomię osób
zależnych oraz ich opiekunów? Jak to gwarantuje?
W jaki sposób model działania innowacji uwzględnia prawa, potencjał,
motywacje i kompetencje osób zależnych i ich opiekunów oraz ich głos i
wybory?
g) Wdrażanie:
Jakie warunki muszą zaistnieć, aby innowacja została wdrożona? Jakie zasoby,
uwarunkowania (techniczne, prawne i inne) są niezbędne do wprowadzenia
innowacji w życie?
h) Replikacja:

Jaki macie pomysł na późniejsze replikowanie innowacji? (jak miałaby się ona
utrzymać po zakończeniu grantu, kto miałby ją dalej wykorzystywać i na jakich
warunkach)

B) Istota testowania (element rozwiązania, który będzie podlegał testowi przez 6
miesięcy)
a) Cele testowania:
Jakie cele stawiacie sobie przystępując do testowania? Jakie pytania i hipotezy
testowanie ma sprawdzić? Jaki rodzaj informacji chcecie pozyskać w trakcie
testowania?
b) Środowisko i warunki testowania:
Gdzie dokładnie testowanie będzie miało miejsce? Którzy Wasi partnerzy będą
zaangażowani w testowanie i na jakich zasadach?
c) Uczestnicy testowania:
Jakie osoby będą zaangażowane w testowanie? Ile będzie tych osób? (zarówno
po stronie odbiorców rozwiązania, jak i innowatorów/realizatorów testów i
partnerów testowania)

d) Kanały dotarcia do grup docelowych: w jaki sposób grupy docelowe oraz
partnerzy i podmioty z otoczenia będą dowiadywać się o innowacji i
możliwości skorzystania z niej?
e) Analiza ryzyka na etapie testowania i proponowane środki zaradcze:
Co jest największym ryzykiem, które możecie napotkać na etapie testowania?
Co możecie zrobić, aby tego zagrożenia uniknąć lub je zminimalizować?
f) Efekty (rezultaty) procesu testowania innowacji (cząstkowe i całościowe), ich
mierniki i sposoby dokumentacji:
Jakie rezultaty powinny zostać osiągnięte w danym okresie testowania w
odpowiedzi na stawiane sobie cele? Co zostanie uznane za dowód na „sukces”
innowacji?
g) Przebieg etapu testowania i sposób organizacji pracy:
Jakie planujecie etapy w realizacji testowania? Jak chcecie zorganizować
Waszą pracę w toku tego procesu? Kto ma zarządzać/koordynować działanie
rozwiązania? Jak będzie wyglądał mechanizmu koordynacji modelu? Opiszcie
niezbędny personel do realizacji testowania.

