
 

 

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji Zamówienia  

 

Harmonogram - część A. 

 Zadanie Termin realizacji 

1) Przygotowanie scenariusza procesu wsparcia innowatorów 
społecznych w metodzie Service design na podstawie 
Załącznika nr 2– Założenia inkubacji  oraz przygotowanie 
harmonogramu wsparcia uczestników projektu. 

30 dni od podpisania 
umowy 

2) 
Opracowanie (wspólnie z opiekunami innowacji) 
indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu 
(40 pomysłów na mikroinnowacje społeczne). 

30 dni od rozpoczęcia 
inkubacji w każdej 
rundzie. Planowane 
terminy rozpoczęcia 
inkubacji:  
I – sierpień 2021  
II- luty 2022  
III – czerwiec 2022) 

3) Przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dla zespołu 
projektu (ok. 15 osób), w tym w szczególności dla 
opiekunów innowacji, zastosowania i przebiegu metody 
Service design w inkubowaniu innowacji społecznych. 

Do 10 września 2021 

4) 
Bieżąca weryfikacja pracy opiekunów innowacji, zbieranie 
raportów z bieżącej pracy i udzielanie konsultacji w kwestii 
prowadzenia inkubacji poszczególnych rozwiązań 
opracowywanych przez uczestników projektu tj. 
mikroinnowacji społecznych (min. 1 telekonferencja  w 
miesiącu z każdym z opiekunów). 

 

Od września 2021 do 
maja 2023 w podziale 
na rundy: 
I – wrzesień 2021 – 
czerwiec 2022 
II-luty 2022 – styczeń 
2023  
III – czerwiec 2022 – 
maj 2023 

5) 
Współpraca z uczestnikami projektu, współprojektowanie i 
nadzór przebiegu kluczowych faz inkubacji innowacji 
społecznych, tj. przeprowadzenia badań z użytkownikami, 
wyboru rozwiązania i prototypu do testowania, sposobu 
przetestowania prototypu i przygotowania innowacji do 
wdrożenia łącznie dla 40 mikroinnowacji w czasie realizacji 
umowy.  

 

Od września 2021 do 
maja 2023 w podziale 
na rundy: 
I – wrzesień 2021 – 
czerwiec 2022 
II-luty 2022 – styczeń 
2023  
III – czerwiec 2022 – 
maj 2023 

6) 
Opracowywanie materiałów merytorycznych dla 
uczestników projektu z zakresu pracy w metodyce Service 
design. 

 

Od sierpnia 2021 do 
maja 2023 

7) 
Współpraca z podmiotami zamawiającymi innowacje w 
celu sformułowania wyzwań (problemów do rozwiązania 
metodą design thinking/service design) dla innowatorów 
społecznych (zadanie zawiera zarówno aktualizację 

Od sierpnia 2021 do 
marca 2022 



 

istniejących wyzwań jak i wsparcie metodyczne przy 
opracowaniu nowych wyzwań zgłaszanych przez podmioty 
z woj. śląskiego). 

 

8) 
Rozwiązywanie problemów związanych z procesem 
inkubacji innowacji społecznych, w którym uczestniczą 
innowatorzy. 

 

Od sierpnia 2021 do 
maja 2023 

9) 
Udział w projektowaniu modeli wdrożenia i skalowania 
mikroinnowacji społecznych wypracowanych w ramach 
projektu.   

 

Od sierpnia 2021 do 
maja 2023 

10) 
Realizacja zadań sprawozdawczych związanych z 
prowadzeniem procesu wsparcia dla uczestników projektu, 
w tym sporządzanie opinii, raportów lub innych 
dokumentów wskazanych przez Zamawiającego. 

 

Od sierpnia 2021 do 
maja 2023 

 

Ramowy harmonogram rund inkubacji: 

I runda – wrzesień 2021 – czerwiec 2022 

II runda - luty 2022 – styczeń 2023  

III runda – czerwiec 2022 – maj 2023 

Ramowy harmonogram warsztatów może ulec zmianie. 

 

 

Harmonogram - część B. 

Ramowy harmonogram warsztatów: 
1. Od września 2021 r. do maja 2022 r. – I cykl warsztatów: ok. 25-30 uczestników 

2. Od lutego 2022 r. do października 2022 r. – II cykl warsztatów: ok. 25-30 uczestników 

3. Od czerwca 2022 do lutego 2023 – III cykl warsztatów: ok. 25-30 uczestników 

Ramowy harmonogram warsztatów może ulec zmianie. 

 


