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Załącznik nr 2 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Instrukcja wypełniania elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  

do Projektu  

"INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" 

wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i  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 
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Elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego można aplikować 

o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -

DOSTĘPNOŚĆ +" wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i  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. 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl 

(zakładka Aplikuj – Zgłoś swój pomysł). Aby skorzystać z aplikacji logowanie do systemu nie jest 

wymagane. 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy składa się z trzech głównych części: 

I. CZĘŚĆ I: DANE POMYSŁODAWCY, 

II. CZĘŚĆ II: OPIS POMYSŁU NA INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ, 

III. CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIA. 

W pierwszej kolejności w CZĘŚCI I proszę w wybrać („odhaczyć”) właściwy punkt zgodnie z typem 

Pomysłodawcy, tj. osoba indywidualna lub grupa nieformalna lub podmiot. Następnie proszę przejść 

do CZĘŚCI II i CZĘŚCI III.  

UWAGA: Pola opisowe powinny być wypełniane poprzez stosowanie całych wyrazów lub 

ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, co umożliwi właściwe 

zrozumienie zapisów zawartych w zgłoszeniu przez osoby dokonujące oceny. 

Po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego należy przesłać go do Biura Projektu 

w danym terminie naboru (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). UWAGA: Elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy objęty jest walidacją. Niewypełnienie któregokolwiek z pół uniemożliwia przesłanie 

zgłoszenia. Na tym etapie formularz papierowy zgłoszenia nie jest wymagany! 

Procedura oceny pomysłów prowadzona będzie zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu 

grantowego oraz załączników. 

Wyniki poszczególnych etapów publikowane będą na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl.   

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze 

Projektu przy ul. Towarowej 37 w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: 

biuro@inkubatorwielkichjutra.pl. 
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