
ZGŁOŚ POMYSŁ 
NA INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ 

ZYSKAJ SZEROKIE WSPARCIE DORADCZE  
I ZDOBĄDŹ GRANT!

ZOSTAŃ INNOWATOREM 
SPOŁECZNYM!

Wejdź na stronę:  

www.inkubatorwielkichjutra.pl 
i dowiedz się więcej!



Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecz-

nych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdra-

żanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje 

społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., na terenie 

całej Polski.  

Wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również merytoryczne 

i organizacyjne na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczą-

ce usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma 45

najlepszych pomysłów, spośród których 9 przygotowanych zostanie do

wdrożenia na szeroką skalę.

Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak 

i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług 

opiekuńczych dla osób zależnych.

W RAMACH JAKIEGO 
PROJEKTU UDZIELAMY 

WSPARCIA?

KTO MOŻE 
UBIEGAĆ SIĘ 

O WSPARCIE?

NA  JAKIE 
INICJATYWY 

I JAKIEGO WSPARCIA 
UDZIELAMY?



1. Wejdź na stronę:  www.inkubatorwielkichjutra.pl

2. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie wraz z załącznikami 

(zakładka „Aplikuj” – Zasady naboru).

3. Sprawdź terminy naboru! Pierwszy rozpoczyna się już w lipcu 2016 r.

4. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:  

www.inkubatorwielkichjutra.pl  (zakładka „Aplikuj” – Zgłoś swój pomysł) – 

Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!

5. Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu 

(poprzez użycie przycisku „Wyślij”) – Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął 

do Biura Projektu w danym terminie naboru!

6. Śledź wyniki Konkursu na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl

JAK ZGŁOSIĆ POMYSŁ 
NA INNOWACJĘ 

SPOŁECZNĄ?

TO BARDZO PROSTE! – 
WYSTARCZY KILKA 

KROKÓW:

MASZ PYTANIA NA 
ETAPIE APLIKOWANIA 

O GRANT 
– SKONTAKTUJ SIĘ 
Z PRACOWNIKAMI 
BIURA PROJEKTU! 

JESTEŚMY DO TWOJEJ 
DYSPOZYCJI!

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 

od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod 

nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail:  biuro@inkubatorwielkichjutra.pl. 

POMAGAMY już na etapie dopracowywania pomysłu na innowację!

ZAPEWNIAMY wsparcie Zespołu doświadczonych Ekspertów – Specjalistów 

z różnych dziedzin, Mentorów, Koordynatorów!

DZIELIMY SIĘ naszym wieloletnim biznesowym doświadczeniem w inkubowaniu 

pomysłów!

DZIAŁAMY w oparciu o zasady PARTNERSTWA i ETYKI BIZNESOWEJ!

DLACZEGO WARTO 
ZGŁOSIĆ SWÓJ 

POMYSŁ WŁAŚNIE DO 
NASZEGO PROJEKTU?

PONIEWAŻ:



DGA S.A.  to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna działająca na polskim 
rynku od 1990 roku, jako pierwsza w branży konsultingowej notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci 
DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju 
firm, instytucji oraz regionów. 

DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, 
jak i z największymi podmiotami gospodarczymi, tymi które już osiągnęły sukces lub 
do niego zmierzają, jak również tymi którym potrzebne jest wsparcie zewnętrzne.

Profesjonalne usługi doradcze DGA S.A. obejmują przede wszystkim doradztwo 
biznesowe, w tym inkubację młodych przedsiębiorców. Tysiące zrealizowanych 
projektów, niejednokrotnie innowacyjnych na skalę krajową również o tematyce 
społecznej, świadczą o tym, że w DGA S.A. nikt nie boi się wyzwań. Ciągły rozwój, 
indywidualne podejście do każdego projektu są gwarantem sukcesu.

Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółki, działalność inwestycyjna zaowocowa-
ła powstaniem silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej DGA. 
Zapraszamy na www.dga.pl

 DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
 tel. bezpośredni: 505 820 079 
 tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01

 www.inkubatorwielkichjutra.pl 

 e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl 

 

KIM JESTEŚMY?:

BIURO PROJEKTU

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA POMYSŁÓW!

50 000,00


