
 
 
 
PO WER  Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców - wykorzystanie innowacji w zakresie kształcenia  
    zawodowego 
 
Operatorzy PO WER-a zapraszają na spotkanie online dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na szersze 
wykorzystanie w praktyce innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego (nr POWR.04.01.00-IZ.00-
00-034/21). 
 
Spotkanie odbędzie się  w dniu 4 sierpnia br. (środa) w godzinach 11:00-13:00 i przeprowadzone będzie                                   
z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń do dnia 3 sierpnia br.  
na adres mailowy: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl  
Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszonych osób. 
 
Informacje o konkursie 
Celem konkursu jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już 
opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane 
przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. 
 
Nabór wniosków w ramach konkursu rozpoczyna się 3.08.2021 r. i będzie trwał do 31.08.2021 r. 
 
Kto może składać wnioski? 
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz 
z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 
 Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie                               

we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany 
funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów) - 
szczegóły w regulaminie konkursu, 

 zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów, 
 Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu. 
 
Grupę docelową stanowią: 
1. Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, 

kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem. 
2. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych                              

i techników) kształcący się w zawodzie kucharz. 
3. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) 

kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci 
uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji). 

 
Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć 
aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych.  
Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych.  
Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu 
wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce. 
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. 
wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli 
instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę. 
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Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100%. 
 
 


