
Załącznik nr 12. Wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego 

I. Uzasadnienie 

Należy podać uzasadnienie dla opracowania innowacyjnego rozwiązania. Opis ten powinien 

być oparty na zapisach wniosku o dofinansowanie, ale powinien zostać wzbogacony o wiedzę 

i wnioski zdobyte w trakcie pierwszego etapu realizacji projektu. Opis ten powinien zawierać: 

- opis problemów grupy osób, która dotychczas nie otrzymywała wsparcia /  charakterystykę 

problemu dotychczas niedostrzeganego lub pomijanego w działaniach polityki / wykazanie 

niedoskonałości stosowanych dotychczas instrumentów. 

- przyczyny występowania opisanych problemów, 

- skala występowania opisanych problemów, 

- konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów. 

 (3 strony)
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II. Cel wprowadzenia innowacji 

Cel wprowadzenia innowacji powinien być tożsamy z celem projektu zawartym we wniosku 

o dofinansowanie projektu, w strategii jednak należy dokładniej opisać: 

- jaki będzie pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji, 

- w jaki sposób będzie można zweryfikować, czy cel ten został osiągnięty (skąd będą czerpane 

dane do weryfikacji, w jaki sposób będzie można dokonać pomiaru, jakie wskaźniki będą 

stosowane do weryfikacji osiągnięcia celu i jaka ich wartość świadczyć będzie o jego 

osiągnięciu). 

 (1 strona) 

III. Opis innowacji, w tym produktu finalnego 

W tej części strategii powinien się znaleźć opis innowacji, uwzględniający następujące 

elementy: 

 – na czym polega innowacja, 

- komu służy, kto będzie mógł ją wykorzystywać w przyszłości (grupy docelowe), 

- jakie warunki muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie, 

- jakie efekty może przynieść jej zastosowanie, 
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- jakie elementy obejmować będzie innowacja (co będzie się na nią składać, co będzie 

stanowiło produkt finalny), pamiętając że produkt finalny to tylko element innowacji, jej 

narzędzie. Innowacją jest sposób rozwiązania problemu, który dotychczas nie był 

rozwiązywany, a produkt finalny jest jedynie instrumentem służącym stosowaniu tej 

innowacji. 

Opis innowacji może różnić się od opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu na 

tyle, na ile wynika to z przeprowadzonych badań oraz ze zrealizowanych już prac nad 

wstępną wersją produktu finalnego, a także z konsultacji z grupami docelowymi, przy czym 

niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie różnic. 

(3 strony) 

IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego 

Należy opisać, w jaki sposób opracowana innowacja będzie testowana, uwzględniając 

następujące elementy: 

- wskazanie podejścia do doboru grup użytkowników i odbiorców, którzy wezmą udział 

w testowaniu (wraz z informacjami o sposobie zagwarantowania ich właściwej struktury), 

podejścia do ich pozyskania na rzecz projektu i zapewnienia ich udziału przez cały okres 

testowania 

- opis przebiegu testowania (określenie kolejnych kroków, jakie zostaną podjęte w celu 

przeprowadzenia testów; jeśli konieczne jest przygotowanie użytkowników, to należy opisać, 

jak zostanie przeprowadzone) 

- charakterystyka materiałów, jakie otrzymają uczestnicy, 

- informacje o planowanym sposobie monitorowania przebiegu testowania (kto i w jaki 

sposób będzie zbierał na bieżąco informacje o przebiegu testowania, np. czy użytkownicy 

i odbiorcy będą wypełniać specjalnie przygotowane formularze monitoringowe, czy może 

przedstawiciel zespołu projektowego lub specjalnie przygotowany ekspert będzie prowadził 

obserwację; kto i w jakim trybie będzie weryfikował prawidłowość realizacji testów 

i podejmował ewentualnie decyzje o wprowadzaniu korekt; jaki zakres korek uznany będzie 

za dopuszczalny itd.) 

Opis przebiegu testowania może różnić się od przedstawionego we wniosku o dofinansowanie 

projektu na tyle, na ile wynika to z przeprowadzonych badań oraz ze zrealizowanych już prac 

nad wstępną wersją produktu finalnego, a także z konsultacji z grupami docelowymi, przy 

czym niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie różnic. 

(2 strony) 

 

V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa 

Należy określić, jakie efekty zastosowania innowacji mogą zostać uznane za wystarczające 

uzasadnienie dla jej stosowania na szerszą skalę oraz podać, w jaki sposób będą one 

weryfikowane – tj. konieczne jest zdefiniowanie: 
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- w jaki sposób dokonana zostanie ocena wyników testowania, 

- jak zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja produktu finalnego (w tym jak zostanie 

wyłoniony zewnętrzny ewaluator, jaki będzie zakres ewaluacji,  jak zostaną zdefiniowane 

zadania ewaluatora). 

 Możliwe jest, że proponowane podejście będzie różnić się od tego, jakie opisano we wniosku 

o dofinansowanie – jako następstwo zmian w produkcie finalnym czy w podejściu do 

testowania. Możliwa jest także zmiana koncepcji oceny nawet w przypadku nie dokonywania 

zmian w produkcie i w testowaniu, przy czym wymaga to uzasadnienia. 

(2 strony) 

VI. Strategia upowszechniania 

Należy określić: 

- jaki jest cel działań upowszechniających, 

- do jakich grup skierowane będą działania upowszechniające (wraz z analizą interesariuszy, 

jako uzasadnieniem doboru tych grup),  

- plan działań i ich charakterystyka. 

Opis ten stanowi doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów wniosku o dofinansowanie; 

możliwe jest także zaproponowanie innego / zmodyfikowanego podejścia do działań 

upowszechniających, jeśli jest to uzasadnione wynikami prac I etapu projektu. Niezbędne jest 

wskazanie przyczyn zmian w stosunku do wniosku.  

(2 strony) 

VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki (jak punkt poprzedni) 

(2 strony) 

VIII. Kamienie milowe II etapu projektu 

Należy wskazać kilka kluczowych dla przebiegu II etapu terminów (np. rozpoczęcie 

i zakończenie testowania, zakończenie ewaluacji itp.). Terminy te stanowić będę wskazówkę 

dla instytucji finansującej projekt do określenia terminów dokonywania wspólnie 

z projektodawcą okresowych przeglądów postępów prac w projekcie. 

(1/2 strony) 

IX. Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka powinna pomóc w ocenie zagrożeń, które mogą się pojawić na etapie 

testowania i upowszechniania innowacji.  

Analiza ta powinna obejmować następujące elementy: 
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- zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, 

- oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia (na skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza 

niskie prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka, a 3 – prawdopodobieństwo 

wysokie), 

- oszacowanie wpływu ryzyka na realizację projektu (na skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza 

bardzo mały wpływ na realizację projektu, a 3 – wpływ bardzo duży), 

- zidentyfikowanie najważniejszych zagrożeń (polega na przemnożeniu punktów przyznanych 

w kategorii „prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka”; za istotne uznane są te zagrożenia, które 

uzyskały co najmniej 4 punkty), 

- określenie sposobu ograniczenia najważniejszych zagrożeń. 

(2 strony) 

Załącznik – do strategii należy załączyć wstępną wersję produktu finalnego 

.............................................................. 

Imię, nazwisko, funkcja i podpis osoby/-ób składającej/-ych strategię 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie (nie dotyczy partnerstwa ponadnarodowego) 

podpisy pod strategią muszą złożyć przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich. 

 


