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  [Widać na ekranie] Program prezentuje unijny konkurs: Działanie 4.1, Innowacje 

społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój 

 Konkurs ten skierowany jest do wszystkich osób, które mają pomysł na innowacyjne 

rozwiązania społecznych problemów. Jako pierwszy w materiale wypowiada się Bartek Dajnowski, 

reporter Onetu. To mężczyzna po trzydziestce, brunet, ubrany w białą koszulę oraz granatową 

marynarkę. Jego pierwsza rozmówczyni to Ewa Stokłuska, pracownica Laboratorium Partycypacji 

Obywatelskiej oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, jest to blondynka po 

czterdziestce, ubrana w czarną bluzkę oraz brązową marynarkę, na głowie ma okulary 

przeciwsłoneczne, rozmowa ta odbywa się w jasnym pokoju z zielonymi fotelami. Jako druga 

wypowiada się Marta Piętka, ekspert dotacji unijnych, blondynka w białej bluzce, około 

trzydziestki. 

 [Widać na ekranie] Reporter Onetu, Bartek Dajnowski spaceruje na tle ruchliwej ulicy. 

 [Bartek Dajnowski, Onet] Czy może sprawić, aby kierowcy zwolnili bez konieczności 

karania ich mandatami? Odpowiedź na to pytanie za trochę ponad dwie minuty, ale pytań o 

rozwiązanie problemów współczesnego świata jest więcej, np. jak sprawić, aby studenci kierunków 

humanistycznych nie mieli tak dużych problemów ze znalezieniem pracy. I tu robi się ciekawie, 

ponieważ Unia Europejska będzie teraz dopłacać tym, którzy znajdą odpowiedzi. 

 [Widać na ekranie] Warszawskie wieżowce, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście, warszawskie Stare Miasto. 

 Podniosła muzyka 

 [Lektor] Innowatorzy, którzy chcą zmienić świat na lepsze, mogą się zgłosić na przykład do 

konkursu 4.1 Program Wiedza Edukacja Rozwój. Takim innowatorem może być uczelnia, która ma 

pomysł na rozwiązanie lub zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów studiów humanistycznych 

lub społecznych. Wnioski można składać przez cały wrzesień. Budżet to 30 milionów złotych. A 

wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 [Widać na ekranie] Wejście do Metra Centrum, Warszawa. 

 [Bartek Dajnowski, Onet] Unia Europejska większości z nas kojarzy się z dotacjami na 

innowacyjną gospodarkę, ale również dofinansowuje się innowacje społeczne. Z tym, że, jeżeli 

zapytamy kogoś na ulicy, to dziewięć na dziesięć osób powie, że nie ma pojęcia, co to w ogóle jest. 

Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest innowacja społeczna. 

 [Ewa Stokłuska] Innowacja społeczna to jest pomysł na jakieś rozwiązanie realnego, 

społecznego problemu. Na zrobienie czegoś w jakiś inny, nowatorski, mniej rutynowy sposób, żeby 

osiągnąć konkretny efekt. Efekt jakiejś zmiany społecznej albo rozwiązania jakiegoś społecznego 

problemu. 

 [Widać na ekranie] Logo fundacji „Stocznia”, pracownicy przy komputerach. 

 [Lektor] Fundacja „Stocznia” otrzymała prawie 3 miliony złotych dofinansowania na 

wsparcie innowacji w opiece m.in. osób starszych i niepełnosprawnych. 

 [Ewa Stokłuska] Będziemy  pracować z osobami, które taki pomysł mają, by ten pomysł 

dopracować, stworzyć z niego jakiś konkretny prototyp rozwiązania i potem spróbować sprawdzić, 

czy on działa, czyli przetestować go w jakimś realnym środowisku. 

 [Lektor] Oprócz tego jest jeszcze wiele innych konkursów. Budżet programu operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój to około 23 miliardy złotych. 

 Dynamiczna muzyka 

 [Widać na ekranie] Warszawskie Stare Miasto. 

 [Lektor]  Wyłoniono kilkanaście organizacji i firm, które będą zbierać pomysły od 

innowatorów. Ich zadaniem będzie rozwiązywanie problemów m.in. osób starszych, bezrobotnych 

czy niepełnosprawnych. 

 [Widać na ekranie] Rondo Dmowskiego, Warszawa. 

 [Lektor] Pomysłodawcą może być zarówno organizacja, firma, jak i pojedyncza osoba – 

najważniejsza jest nowa idea. 



 [Marta Piętka] Przedsiębiorstwo może być innowatorem społecznym. I to nie jest tak, że 

dotacje i pula środków jest zastrzeżona wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Warto jednak 

wiedzieć to, że przedsiębiorca musi spełnić takie same warunki, jak wszystkie inne podmioty, które 

starają się o tego rodzaju środki. Musi mieć potencjał i doświadczenie. 

 [Widać na ekranie] Sztokholmska ulica. 

 [Lektor] A na koniec ciekawy przykład innowacji społecznej, który może kogoś zainspiruje. 

W prawdzie ze Skandynawii, ale jest on  świetnym przykładem tego w jaki sposób można zmienić 

myślenie i znaleźć proste rozwiązanie skomplikowanego problemu. Na jednej z dróg w 

Sztokholmie kierowcy przekraczający prędkość otrzymywali mandaty, ale radary rejestrowały 

również tych jadący zgodnie z przepisami. Wśród tych drugich losowane były nagrody, a 

pozytywna motywacja do bezpiecznej jazdy zadziałała skuteczniej, niż obawa przed karą. 

 [Widać na ekranie] Reporter Onetu, Bartek Dajnowski stoi przy ruchliwym  skrzyżowaniu. 

 [Bartek Dajnowski, Onet] Innowatorzy nie wymyślają dla pieniędzy, ale dodatkowa 

perspektywa finansowa może być naprawdę dobrą motywacją do tego, aby, mówiąc górnolotnie, 

zmieniać otaczającą rzeczywistość. Bartek Dajnowski, Onet. 

 [Widać na ekranie] Logotypy: Fundusze Europejskie, Fundacja „Stocznia”. 

Funduszeeuropejskie.gov.pl. 
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