Załącznik nr 12a do Podręcznika dla pomysłodawców i innowatorów

RAPORT KOŃCOWY Z TESTOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNEJ
CZĘŚCI A - OPIS DZIAŁAŃ I PRODUKTÓW TESTOWANIA
Innowator/ka/zy
Nazwa innowacji:
Okres, którego dotyczy raport
końcowy:

od

do

Raport końcowy jest podsumowaniem testowania innowacji społecznej. Składa się z:
• części A – opisu przeprowadzonych działań i produktów testowania oraz 2 pytań dotyczących tego
procesu i dalszych planów związanych z rozwojem innowacji.
• części B - opisu innowacji społecznej po jej testowaniu. Ta część znajduje się w oddzielnym pliku.
Udzielając informacji odnieście się do przygotowanej przez Was Specyfikacji innowacji.
Prosimy o opisanie zrealizowanych przez Was działań i powstałych produktów w podziale na etapy testowania
opisane w Specyfikacji innowacji i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.

ETAP: BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO TESTOWANIA INNOWACJI

Jakie działania podjęliście w ramach tego etapu? Kto Was wspierał w ramach ich realizacji?

Jakie osoby?

Produkty powstałe w ramach tego etapu

Sposób potwierdzenia powstania produktu
W jaki sposób możemy sprawdzić, czy opisane przez Was produkty faktycznie powstały?

Czy jest coś, co w sposób szczególny sprawdziło się w prowadzonych przez Was działaniach? Czy jest coś, co
uważacie za swoje szczególne osiągnięcie? Jeśli tak, krótko to opiszcie.

1

Czy pojawiły się jakieś trudności w trakcie tego etapu testowania? Jeśli tak, jakie?

2.

ETAP: TESTOWANIE INNOWACJI

Jakie działania podjęliście w ramach tego etapu? Kto Was wspierał w ramach ich realizacji?

Miejsce i odbiorcy innowacji, czyli osoby faktycznie uczestniczące w testowaniu

Produkty powstałe w ramach tego etapu

Sposób potwierdzenia powstania produktu
W jaki sposób możemy sprawdzić, czy opisane przez Was produkty faktycznie powstały?

Czy jest coś, co w sposób szczególny sprawdziło się w prowadzonych przez Was działaniach? Czy jest coś, co
uważacie za swoje szczególne osiągnięcie? Jeśli tak, krótko to opiszcie.

Czy pojawiły się jakieś trudności w trakcie tego etapu testowania? Jeśli tak, jakie?

3.

ETAP: PODSUMOWANIE TESTOWANIA INNOWACJI

Jakie działania podjęliście w ramach tego etapu? Kto Was wspierał w ramach ich realizacji?

Produkty powstałe w ramach tego etapu
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Sposób potwierdzenia powstania produktu
W jaki sposób możemy sprawdzić, czy opisane przez Was produkty faktycznie powstały?

Czy jest coś, co w sposób szczególny sprawdziło się w prowadzonych przez Was działaniach? Czy jest coś, co
uważacie za swoje szczególne osiągnięcie? Jeśli tak, krótko to opiszcie.

1.

Czy, a jeśli tak, to co się zmieniło w Waszej innowacji w stosunku do pierwotnego założenia, opisanego w
Specyfikacji innowacji? Wskażcie tylko istotne różnice.

2.

Czy planujecie dalej rozwijać swoją innowację? Jeśli tak, jakie macie wstępne pomysły dotyczące
dalszego rozwoju?

Uwaga:
Do raportu należy dołączyć dowody potwierdzające powstanie produktów końcowych testowania zgodnie ze
Specyfikacją innowacji (np. model innowacji, zdjęcia przedstawiające kluczowe wydarzenia w trakcie
testowania innowacji (wraz z opisem w nazwie zdjęcia tj. data, rodzaj wydarzenia), raporty, zrzuty ekranów,
scenariusze zajęć).
Pamiętajcie też o załączeniu po jednym egzemplarzu finalnego produktu testowanej innowacji (np. model,
publikacja, kody źródłowe stworzonych stron www itd.). Oczywiście rodzaj tego produktu będzie zależny od
Waszej innowacji.
Lista załączników:

…………………..

…………………..

data złożenia sprawozdania

podpis innowatora/ki/ów lub osoby
uprawnionej/osób uprawnionych do
reprezentowania innowatora/ki/ów
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