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INFORMACJE 
 
Konkurs InnoMaker – zgłoś swój pomysł! 

FabLab Małopolska ogłasza konkurs na projekty usprawniające codzienne życie osobom starszym. 
Konkurs organizowany jest w ramach inicjatywy Innomaker. Do wygrania są atrakcyjne nagrody. 
Zwycięzca otrzyma także pomoc  w komercjalizacji swojego projektu. 
 
W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub z zespołem osób! W tym celu należy złożyć 
Formularz zgłoszeniowy zawierający: 

 dane osobowe i kontaktowe (a w przypadku zespołów dane wszystkich jego członków), 
 opis zgłaszanego projektu na produkt lub usługę – m.in.: charakterystyka projektu, kontekst 

jego powstania, innowacyjność, intencja, materiał wykonania, 
 załączniki – np. materiał graficzny, projekt, prototyp (nieobowiązkowo). 

  
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w FabLab Małopolska (ul. Królewska 65a, 30-081 Kraków), 
do 24 września 2019 r. (liczy się data wpływu).  
 
W trakcie prac można skorzystać z pomocy Mentora (kontakt: fablab@fablabmalopolska.pl). 
 
Nagrody dla najlepszych! 
  
Przewidziane jest wyłonienie 3 Laureatów konkursu: 
  

 Miejsce l – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł oraz 4 szkolenia stanowiskowe oraz  
8 Elastycznych Abonamentów do FabLab Małopolska o wartości 840 zł. 

 Miejsce II – bezpłatny udział w Akademii Lasera organizowanej przez COLOP POLSKA (do 
wyboru jedno dowolne szkolenie prowadzone na terenie Polski, w terminie nie 
przekraczającym 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu) oraz 4 szkolenia 
stanowiskowe i 8 Elastycznych Abonamentów do FabLab Małopolska o wartości 840 zł. 

 Miejsce III – 3 szkolenia stanowiskowe i 6 Elastycznych Abonamentów do FabLab Małopolska 
o wartości 630 zł 

 
Dodatkowo Zwycięzca będzie miał możliwość przygotowania wstępnego prototypu swojego produktu 
w FabLab Małopolska, a Zespół FabLab wesprze go w procesie komercjalizacji! 
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 października 2019 r. 
 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu:  
https://www.fablabmalopolska.pl/innomaker-konkurs 
 
Informacje: 
tel. 665 770 994 lub 665 770 995  
e-mail: fablab@fablabmalopolska.pl 
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