
18  lutego  2017    

 

Informacja  o  zmianie  w  Regulaminie    Konkursu    oraz  załącznikach  w  ramach  projektu  „GENERATOR  
INNOWACJI.  SIECI  WSPARCIA”:    

Towarzystwo  Inicjatyw  Twórczych  „ę”,	  organizator	  Konkursu,	  postanawia	  zmienić	  brzmienie	  
następujących	  zapisów:	  

1) §  3	  Przebieg  Programu    PIERWSZY  ETAP  ZGŁOSZENIE  POMYSŁU  

Było:    

3.Wymagane	  załączniki,	  w	  tym	  oświadczenia,	  należy	  przesłać	  tylko	  w	  wersji	  papierowej	  podpisane	  
przez	  osoby	  uprawnione.	  

Jest:  

3.Wymagane	  załączniki	  należy	  przesłać	  	  w	  wersji	  elektronicznej,	  z	  wyjątkiem	  	  rekomendacji	  i	  
oświadczeń,	  które	  należy	  przesłać	  tylko	  w	  wersji	  papierowej	  podpisane	  przez	  osoby	  uprawnione.	  

2) §  3  Przebieg  Programu  DRUGI  ETAP  –  ROZMOWA  

Było:  

1.Pomysłodawcy	  odbędą	  indywidualną	  rozmowę	  telefoniczną	  (bądź	  za	  pośrednictwem	  Skype’a)	  z	  
Komisją	  na	  temat	  zgłoszonego	  pomysłu	  oraz	  otrzymanego	  zadania.	  

Jest:  

1. Pomysłodawcy	  odbędą	  indywidualną	  rozmowę	  w	  Warszawie,	  w	  miejscu	  wskazanym	  przez	  
Organizatora	  (bądź	  za	  pośrednictwem	  Skype	  lub	  telefonicznie).	  



3) §  5  Harmonogram  Programu  

4) OŚWIADCZENIE  POMYSŁODAWCY  –  Załącznik  nr  2  do  Regulaminy  konkursu  
GENEARTOR  INNOWACJI  

Było:	  

Jednocześnie	  	  oświadczam	  	  w	  	  imieniu	  	  swoim	  	  oraz	  	  reprezentowanej	  	  przeze	  	  mnie	  	  grupy	  osób	  	  
fizycznych/reprezentowanej	  	  przeze	  	  mnie	  	  instytucji,	  	  firmy,	  	  organizacji/lidera	  	  partnerstwa	  instytucji,	  
firmy,	  organizacji	  (reprezentowany	  podmiot)*,	  że:	  	  

5.	  Wnioskując	  o	  wsparcie	  w	  ramach	  Projektu	  GENERATOR	  INNOWACJI.	  Sieci	  Wsparcia	  ani	  ja	  nie	  
uzyskałem/am,	  ani	  reprezentowany	  przeze	  mnie	  podmiot	  nie	  uzyskał	  dotąd	  grantu	  w	  ramach	  
konkursu	  nr	  	  POWR.04.01.00	  IZ.00-‐00001/15	  	  na	  	  inkubację	  	  Innowacji	  społecznych	  	  w	  	  ramach	  	  
Działania4.1	  Programu	  Operacyjnego	  Wiedza	  Edukacja	  Rozwój	  

Jest:	  

Jednocześnie	  	  oświadczam	  	  w	  	  imieniu	  	  swoim	  	  oraz	  	  reprezentowanej	  	  przeze	  	  mnie	  	  grupy	  osób	  	  
fizycznych/reprezentowanej	  	  przeze	  	  mnie	  	  instytucji,	  	  firmy,	  	  organizacji/lidera	  	  partnerstwa	  instytucji,	  
firmy,	  organizacji	  (reprezentowany	  podmiot)*,	  że:	  	  

5.	  Wnioskując	  o	  wsparcie	  pomysłu	  na	  innowację	  w	  ramach	  Projektu	  GENERATOR	  INNOWACJI.	  Sieci	  
Wsparcia	  ani	  ja	  nie	  uzyskałem/am,	  ani	  reprezentowany	  przeze	  mnie	  podmiot	  nie	  uzyskał	  dotąd	  grantu	  

Było:   Jest:

1.	  Etap	  zgłoszenia	  pomysłów	  
•	  Zgłoszenie	  listu	  intencyjnego	  od	  [08.12.2017]	  
do	  [28.02.2017]	  
•	  Ocena	  formalna	  do	  [21.03.2017]	  
•	  Ogłoszenie	  listy	  rankingowej	  do	  [18.04.2017]	  

2.	  Etap	  rozmowy	  
•	  Przeprowadzenie	  rozmów	  od	  [25.04.2017]	  do	  
[09.05.2017]	  
•	  Ogłoszenie	  listy	  rankingowej	  do	  [16.05.2017]	  

3.	  Etap	  warsztatów	  
•	  Przeprowadzenie	  warsztatów	  od	  [26.05.2017]	  
do	  [27.05.2017]	  
•	  Złożenie	  Pogłębionego	  Opisu	  Pomysłu	  do	  
[05.06.2017]	  
•	  Ogłoszenie	  listy	  rankingowej	  do	  [30.06.2017]	  

4.	  Etap	  prototypowania	  
•	  Wsparcie	  w	  rozwoju	  projektów	  (tutorzy,	  
eksperci)	  od	  [01.07.2017]	  do	  [30.09.2017]

1.Etap	  zgłoszenia	  pomysłów	  
•Zgłoszenie	  listu	  intencyjnego	  od	  [12.12.2017]	  do	  
[14.03.2017]	  	  
•Ocena	  formalna	  do	  [20.04.2017]	  	  	  
•Ogłoszenie	  listy	  rankingowej	  do	  [11.05.2017]	  	  

2.Etap	  rozmowy	  
•Przeprowadzenie	  rozmów	  od	  [16.05.2017	  ]	  do	  
[29.05.2017]	  	  
•Ogłoszenie	  listy	  rankingowej	  do	  [31.05.2017]	  

3.Etap	  warsztatów	  
•Przeprowadzenie	  warsztatów	  od	  [9.06.2017]	  do	  
[10.06.2017]	  	  
•Złożenie	  Pogłębionego	  Opisu	  Pomysłu	  do	  
[19.06.2017]	  	  
•Ogłoszenie	  listy	  rankingowej	  do	  [3.07.2017]	  

4.Etap	  prototypowania	  
•Wsparcie	  w	  rozwoju	  projektów	  (tutorzy,	  
eksperci)	  od	  [4.07.2017]	  do	  [30.09.2017]



w	  ramach	  konkursu	  nr	  	  POWR.04.01.00	  IZ.00-‐00001/15	  	  na	  	  inkubację	  	  tego	  samego	  pomysłu	  na	  
innowację	  w	  	  ramach	  	  Działania	  4.1	  Programu	  Operacyjnego	  Wiedza	  Edukacja	  Rozwój	  

5) OŚWIADCZENIE  POMYSŁODAWCY  –  Załącznik  nr  2  do  Regulaminy  konkursu  
GENEARTOR  INNOWACJI  

Dodatkowo	  dodano	  następujące	  oświadczenie:	  

	  Jednocześnie	  	  oświadczam	  	  w	  	  imieniu	  	  swoim	  	  oraz	  	  reprezentowanej	  	  przeze	  	  mnie	  	  grupy	  osób	  	  
fizycznych/reprezentowanej	  	  przeze	  	  mnie	  	  instytucji,	  	  firmy,	  	  organizacji/lidera	  	  partnerstwa	  instytucji,	  
firmy,	  organizacji	  (reprezentowany	  podmiot)*,	  że:	  	  

9.	  Planowane	  działania	  mieszczą	  się	  w	  statutach	  (zakresach	  działania)	  aplikujących	  podmiotów	  
prawnych.	  

Zmiany	  wchodzą	  w	  życie	  z	  dniem:	  18.02.2017	  

W	  imieniu	  Organizatora	  

Marta	  Białek	  Graczyk,	  prezeska	  Towarzystwa	  Inicjatyw	  Twórczych	  „ę”	  

Beata	  Tokarz-‐Kamińska,	  członkini	  Zarządu	  Towarzystwa	  Inicjatyw	  Twórczych	  „ę”


