Informacja prasowa

Zdobądź grant na innowację społeczną w obszarze rynku pracy
Trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą
zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają one dotyczyć jednej z trzech wiodących
ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejącego się społeczeństwa,
pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacji i robotyzacji. Rozwiązania mogą być
zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę transferhub.pl.
W 2020 roku rozpoczęła się druga edycja Inkubatora TransferHUB. Projekt realizowany jest przez
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do 6 grudnia
można rejestrować innowacyjne pomysły, które następnie zostaną poddane ocenie. Najciekawsze
otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.
Zgłoś innowacyjny pomysł: https://transferhub.pl/aktualny-nabor/
Pomysły mogą być zgłaszane w ramach trzech wiodących ścieżek tematycznych:


starzejące się społeczeństwo,



pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,



automatyzacja i robotyzacja.

– W FISE wciąż analizujemy wyzwania dla pracy przyszłości. Wybraliśmy do TransferHub te tematy,
które są nie tylko naglące społecznie, ale też niosą z sobą duży potencjał innowacyjności. Mamy za sobą
dobre doświadczenia pierwszego inkubatora w obszarze zatrudnienia. Wiemy, że rozwijanie pomysłu
innowacyjnego to okazja do zmiany nie tylko dla organizacji, ale też rozwoju osobistego osób
uczestniczących w Inkubatorze. Jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania. Gorąco zapraszam
do współpracy z nami – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka
Inkubatora TransferHUB.
Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie.
W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe
zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na
przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania.
Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski w polskim
kontekście charakter propozycji, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnienia
zatrudnienia oraz dostępność.
– Udział w Inkubatorze to unikalna możliwość sprawdzenia własnych pomysłów na różnego rodzaju
rozwiązania czy inicjatywy, na co nie zawsze mamy czas, środki czy przestrzeń. Poszukiwanie innowacji

w obszarze miejsca pracy w obecnych realiach jest bardzo potrzebne. Utrzymanie zatrudnienia,
zapewnienie godnych warunków pracy i poszukiwanie rozwiązań sprzyjających grupom
marginalizowanym czy wykluczanym z rynku pracy, z różnych powodów, wymagają dziś wsparcia i
nowatorskiego podejścia. Zachęcamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń innowacyjnych pomysłów –
mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy
przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB –
inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.
Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej https://www.transferhub.pl/ oraz Facebooku
https://www.facebook.com/transferhub.

Koordynatorka projektu:
Julia Koczanowicz-Chondzyńska, mobile: 607 336 867, e-mail: julia.chondzynska@fise.org.pl
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl
***
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych działa na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego w obszarach rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej i partycypacji obywatelskiej.
Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej
elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Więcej informacji o naszych projektach znaleźć można
na stronie https://fise.org.pl/.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją
pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w
kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi,
którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie
www.odpowiedzialnybiznes.pl.

