
20 czerwca 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:  

§ 3 

Przebieg Programu 

ETAP TRZECI – WARSZTATY 

Było: 

3. Na tym etapie pomysłodawcy zawrą z Organizatorem umowę uczestnictwa w Programie, która 

reguluje zobowiązania po obu stronach związane z korzystaniem z różnych form wsparcia (warsztaty, 

praca z tutorem/ekspertami/badaczami). 

Jest:  

usunięto zapis 

 

Było: 

4. Po warsztatach pomysłodawcy opracują Pogłębiony Opis Pomysłu wraz z szacunkowym budżetem 

(dotacja może wynieść od 20 000 zł do 50 000 zł), zgodnie z formularzem udostępnionym przez 

Organizatora. 

Jest:  

3.Po warsztatach pomysłodawcy opracują Pogłębiony Opis Pomysłu, zgodnie z formularzem 

udostępnionym przez Organizatora. 

 

Było: 

5. Pogłębiony Opis Pomysłu należy złożyć do dnia 19.06.2017 r. zarówno w wersji elektronicznej 

poprzez formularz online dostępny na stronie www.sieciwsparcia.pl, jak i w wersji papierowej z 

podpisami osób uprawnionych. Pogłębiony Opis Pomysłu w wersji papierowej należy przesłać na 

adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55/50, 00-542 Warszawa, z dopiskiem 

„Sieci Wsparcia” (decyduje data stempla pocztowego). 

Jest: 

4. Pogłębiony Opis Pomysłu należy złożyć do dnia 24.06.2017 r. wersji elektronicznej poprzez 

formularz online. 

 

Było: 

7. Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sieciwsparcia.pl nie 

później niż 19.06.2017 r 

Jest: 

6.Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sieciwsparcia.pl nie 

później niż 5.07.2017 r. 

 

Było: 

10. Na podstawie oceny merytorycznej Komisji powstaje lista rankingowa pomysłów. Pomysłodawcy, 

którzy zgłosili najwyżej ocenione pomysły, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu Programu, który 

stanowi 



prototypowanie, czyli rozwój i udoskonalanie pomysłu – tak by zaprezentować jego namacalny 

przejaw (np. w formie opisu, filmu, prezentacji). Wyniki tego etapu oceny zostaną opublikowane na 

stronie www.sieciwsparcia.pl do dnia 3.07.2017 r. 

Jest: 

9. Na podstawie oceny merytorycznej Komisji powstaje lista rankingowa pomysłów. Pomysłodawcy, 

którzy zgłosili najwyżej ocenione pomysły, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu Programu, który 

stanowi prototypowanie, czyli rozwój i udoskonalanie pomysłu – tak by zaprezentować jego 

namacalny przejaw (np. w formie opisu, filmu, prezentacji). Wyniki tego etapu oceny zostaną 

opublikowane na stronie www.sieciwsparcia.pl do dnia 13.07.2017 r. 

 

 

CZWARTY ETAP – PROTOTYPOWANIE 

Dodano zapis:  

1. Na tym etapie pomysłodawcy zawrą z Organizatorem umowę uczestnictwa w Programie, która 

reguluje zobowiązania po obu stronach związane z korzystaniem z różnych form wsparcia (praca z 

tutorem/ekspertami/badaczami). 

 

 

§5 

Harmonogram Programu 

Było: 

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 [04.07.2017] do [30.09.2017] 

• Targi Projektów do [30.09.2017] 

 

Jest: 

3. Etap warsztatów 

• Przeprowadzenie warsztatów od [9.06.2017] do [10.06.2017] 

• Złożenie Pogłębionego Opisu Pomysłu do [24.06.2017] 

• Ogłoszenie listy rankingowej do [13.07.2017] 

4. Etap prototypowania 

• Wsparcie w rozwoju projektów (tutorzy, eksperci) od [14.07.2017] do [30.11.2017] 

• Targi Projektów do [19.11.2017] 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem: 20.06.2017  

 

 

                                                         

             W imieniu Organizatora  

  Marta Białek Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 

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


