SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ŽADATELŮ VE VÝZVĚ B7
Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky kladené na žadatele ve výzvě B7 jsou náročné, a to především
po stránce inovačního impaktu, vytvořili jsme vzdělávací systém pro žadatele.
Téměř každý měsíc probíhá cyklus seminářů a od července probíhají intenzivně osobní konzultace
k inovačním záměrům.

•

Základní seminář pro žadatele:

Termíny – seminář plánujeme také v říjnu a v případě zájmu ze strany žadatelů také v listopadu 2013.
(Konec výzvy je v prosinci 2013).
Obsahem základního semináře je seznámení se s výzvou B7 po věcné a finanční stránce. Dále
seznámení žadatelů s důvody poptávky MPSV pro vyhlášení B7, s odlišností B7 od jiných výzev,
zacílení B7 na podporované aktivity, zdůraznění jaké záměry B7 akceptuje a jaké naopak odmítá
podpořit, odlišný způsob hodnotícího systému a jeho zdůvodnění. Dále je obsahem semináře
hodinový úvod do sociálních inovací, v rámci kterého žadatelé obdrží také úkol - zpracovat a odeslat
na MPSV jednostránkový koncept svého záměru pro navazující inovační seminář.

•

Specifický seminář pro žadatele:

Termíny - seminář plánujeme také v říjnu a v případě zájmu ze strany žadatelů také v listopadu 2013.
(Konec výzvy je v prosinci 2013).
Specifický seminář je navazující seminář, kterého se mohou účastnit pouze absolventi prvního
semináře. Jedná se o jednodenní setkání pouze k sociálním inovacím. Seminář vede Doc. Ing. Anna
Kadeřábková, Ph.D.
Obsahem semináře je přiblížení podstaty sociálních inovací. Tedy, vysvětlení odborných termínů
(inovační poptávka, inovační nabídka, apod.), vysvětlení parametrů soc. inovací (novost, potřebnost,
sociální impakt, zavedení, udržitelnost, akčnost), rozdíly mezi obecně chápanými inovacemi v OPLZZ a
požadovanou inovačností v B7. Dále se seminář věnuje doporučením jak správné vyplnit inovační
koncept a inovační záměr, vysvětlení evaluace a rizik, příkladům sociálních inovací ze zahraniční,
managementu inovací, apod.
Prezentace jsou všem účastníků rozesílány druhý den po konání semináře.

•

Osobní konzultace s inovační konzultantkou:

Termíny – průběžně od července 2013. Konzultace jsou nastaveny dle zájmu ze strany žadatelů.
(Během září bude omezena možnost hlásit se na osobní konzultace, a to z důvodu kapacitních
možností vyhlašovatele výzvy.)

Osobní konzultace byly zavedeny z důvodu zjištěné potřebnosti ze strany žadatelů a také ze strany
MPSV, neboť předkládané záměry často neodpovídaly výzvě B7 či požadované inovačnosti. Jedná se
standardně o jednohodinovou individuální konzultaci nad konkrétním inovačním konceptem, který
musí žadatel zaslat před samotnou konzultací.

•

Kreativní workshop:

Termín: Kreativní workshop k sociálním inovacím jsme doposud nerealizovali. První workshop
proběhne 25.9.2013. V případě kladných ohlasů od žadatelů bude workshop opakován.
Obsahem workshopu je především změna myšlení žadatelů při tvorbě inovací, vystoupení ze
zaběhlých myšlenkových stereotypů, které znesnadňují přístup k inovacím. Workshop se nezaměřuje
na podmínky uvedené v B7, ale na kreativní přístup k inovacím obecně.
(Pro účely vyplnění inovačního záměru platí informace uváděné především ve specifických
seminářích. Workshop je doplňující vzdělávací aktivitou, která však nenahrazuje cyklus základního a
navazujícího specifického semináře, který je povinný pro případnou konzultaci s inovační
konzultantkou.)

•

Odkazy na webovém rozhraní ESF a prezentacích (v klubu pro sociální inovace)

Cílem vzdělávání žadatelů pro potřeby B7 je zpřístupnit a zjednodušit dobrou praxi sociálních inovací
realizovaných v zahraničí. Tyto příklady mají usnadnit žadatelům orientaci v problematice sociálních
inovací, avšak nejedná se o doporučené příklady, neboť nejsou v souladu s požadavky B7 a často je
ani nelze aplikovat do českých podmínek.

