
Jeśli zajmujesz się innowacjami społecznymi jako innowator,
badacz lub inwestor, zapraszamy Cię do udziału w:

bezpłatnym wydarzeniu, w którym łączymy naukowe podejście do Innowacji Społecznych
z prezentacją projektów społecznych i networkingiem.

Już 29 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

CZĘŚĆ PIERWSZA: DLA INNOWATORÓW I BADACZY
W trakcie sesji spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

• Na czym polega wyjątkowość innowacji społecznych?
• Jak uczyć o innowacjach społecznych? – najnowsze trendy i dobre praktyki
• Jaka jest rola otoczenia społeczno-gospodarczego w budowaniu kultury Innowacji

Społecznych? (inkubatory, sieci, przedsiębiorcy, samorządy)

CZĘŚĆ DRUGA: DLA INNOWATORÓW I INWESTORÓW (w języku angielskim)

Targi idei zagoszczą na Wolves Summit (www.wolvessummit.com/en), jednej z największych na 
świecie imprez dla przedsiębiorców, innowatorzy społeczni będą mieć okazję zaprezentować swoje 
przedsięwzięcie w środowisku międzynarodowym, w tym przed inwestorami z całego świata.

Liczba miejsc ograniczona!

Wybrani innowatorzy społeczni będą mieli szansę zaprezentować swoje przedsięwzięcie
przed uczestnikami Wolves Summit – inwestorami, mentorami oraz innymi innowatorami
w formule NANO-PITCH – maksymalnie 5 slajdów po ok. 20 sekund.

Sesja oraz prezentacje prowadzone będą w języku angielskim.

Lat

Targach Idei x 2 !!!

PAKIET SPECJALNY DLA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH:



Sesja poprzedzona będzie krótkim wprowadzeniem do tematyki Innowacji Społecznych z udziałem
Innowatorów Społecznych oraz przedstawicieli nauki z uniwersytetów z Europy Środkowej.

Po pitchingu, innowatorzy będą mogli wziąć udział w networkingu.

Innowatorzy społeczni lub inwestorzy, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu jako widzowie,                              
proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń zawierających imię i nazwisko oraz nazwę organizacji, e-mail, oraz 
telefon kontaktowy na adres:

lukasz.krajnow@civitas.edu.pl

w terminie do 17 marca 2017 r.

Innowatorzy, którzy chcą zaprezentować swój pomysł w ramach NANO-PITCH, proszeni są o przesyłanie 
zgłoszeń na adres:

lukasz.krajnow@civitas.edu.pl

w terminie do 17 marca 2017 r.
Zgłoszenia w języku angielskim będą zawierać:

1. Imię i nazwisko
2. Dane kontaktowe: e-mail i telefon
3. Krótki opis przedsięwzięcia (maksymalnie 1 strona znormalizowanego maszynopisu), w tym:
a) opis: na jaką potrzebę społeczną odpowiada projekt?
b) model biznesowy, w tym: unikalność, skalowalność, oddziaływanie społeczne
c) dotychczasowe sukcesy

Spośród nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą, te które ich zdaniem najlepiej wpisują się w cel 
projektu czyli wzmacnianie innowacji społecznych w uczelniach wyższych a przy tym:

a) są ciekawe i inspirujące
b) w unikalny sposób wykorzystują potencjał określonej społeczności
c) posiadają duży faktor „wow!”

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+) w ramach projektu pt. Building 
the Culture of Social Innovation in Higher Education.
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PROGRAM WYDARZENIA
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/Aula “A”

The event will be re-
transmitted to Aula “A”

Jaki jest biznes w społecznym biznesie?
Moderacja: Agata Stafiej-Bartosik – Ashoka Polska

Paneliści:
Michał Misztal – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
dr Richard Hazenberg – University of Northampton
(Wielka Brytania)
Michał Przymusiński – Pełnomocnik Rektora ds. Marketingu
i Promocji 

Jak uczyć o innowacjach społecznych? – dobre praktyki, w tym 
narzędzia dla kadry zarządzającej i edukatorów wypracowane w 
ramach projektu partnerskiego 

Moderacja: Roland Zarzycki – Collegium Civitas

Paneliści:

dr Meanu Bajwa-Patel – University of Northampton 

(Wielka Brytania)
dr Nomeda Gudeliene – Mykolas Romeris University (Litwa)
Tryggvi Thayer – University of Iceland (Islandia)
Susanne Spangl – Ashoka Austria  

Jaka jest rola otoczenia społeczno-gospodarczego w budowaniu 
kultury Innowacji Społecznych?
Moderacja: dr Roland Zarzycki – Collegium Civitas

Paneliści:
dr Meanu Bajwa-Patel/dr Richard Hazenberg – University
of Northampton (Wielka Brytania)
Susanne Spangl - Ashoka Austria
dr Gilberto Marzano - University of Udine

Nano-Pitch
(wydarzenie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem)

Pitch: Michał Misztal – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Discussion:
Moderator: Michał Przymusiński – Collegium Civitas

Panelists:
Agata Stafiej Bartosik – Ashoka Polska
dr Nomeda Gudeliene – Mykolas Romeris University (Litwa)
Tryggvi Thayer – University of Iceland (Islandia)

PRZERWA KAWOWA

Podsumowanie:

Prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas  

LANCZ + NETWORKING

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

14:00 - 14:15

12:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

LOKALIZACJAGODZINA


