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Czy realizacja projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki

ruszy∏a ju˝ pe∏nà parà? Jak mo˝na wykorzystaç doÊwiadczenia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL? Czy innowacyjne

rozwiàzania warto wypracowywaç w partnerstwie, a jeÊli tak, to jak zorganizowaç partnerstwo, aby s∏u˝y∏o wszystkim

stronom i funkcjonowa∏o bez zak∏óceƒ? Na ∏amach niniejszego numeru Biuletynu pragniemy podzieliç si´ z Paƒstwem

doÊwiadczeniami i przemyÊleniami osób, które majà na ten temat du˝à wiedz´ – doradzajà, przestrzegajà, niekiedy krytykujà,

ale z pewnoÊcià zmuszajà do myÊlenia i inspirujà.

O budowaniu par tnerstwa na rzecz konkretnego pomys∏u innowacyjnego rozmawiamy z Tomaszem Pactwà z Biura

Funduszy Europejskich w Urz´dzie m.st. Warszawy, który realizacj´ projektu pobudzania rzemios∏a ar tystycznego 

w województwie mazowieckim zaczà∏ w∏aÊnie od poszukiwania par tnerów, a samà realizacj´ projektu postrzega nie

tylko jako wielkà szans´ rozwiàzania zidentyfikowanego problemu, ale dostrzega tak˝e koniecznoÊç zastosowania

zasad zarzàdzania biznesowego do jego skutecznej realizacji.

O tym, jak korzystaç z doÊwiadczeƒ i produktów wypracowanych w ramach PIW EQUAL zapytaliÊmy z jednej

strony realizatorów tych projektów, z drugiej zaÊ przedstawicieli instytucji, które lekcje p∏ynàce z PIW EQUAL

wykorzystujà do zmniejszenia ryzyka realizacji innowacji w PO KL.

Ponadto prezentujemy Paƒstwu spojrzenie na interesujàce nas zagadnienia z szerszej perspektywy: w uj´ciu teore-

tycznym – przeÊledzimy, co innowacje majà wspólnego z wiosennym deszczem, w uj´ciu praktycznym – o Europej-

skim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo∏ecznym rozmawiamy z sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Spo∏ecznej, panem Jaros∏awem Dudà, zaÊ o aspekty strategiczne, w tym perspektywy dla Europejskiego

Funduszu Spo∏ecznego w kolejnym okresie programowania, zapytaliÊmy zast´pc´

dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, panià

Dorot´ Bortnowskà.

W sta∏ej rubryce poÊwi´conej pracom Krajowej Instytucji Wspomagajàcej zach´-

camy do odwiedzenia rozszerzonego portalu oraz zapoznania si´ z nowymi

materia∏ami KIW, m.in. z poradnikiem dotyczàcym upowszechniania i main-

streamingu w projektach innowacyjnych PO KL. Mamy nadziej´, ˝e interesujàce

oka˝à si´ dla Paƒstwa tak˝e informacje o przebiegu wizyty przedstawicieli

szwedzkiej Instytucji Zarzàdzajàcej EFS w Polsce, której wymiernym rezultatem

jest organizowane przez KIW forum majàce na celu znalezienie par tnerów 

dla polskich projektodawców.
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˚yczymy mi∏ej lektury,

Edyta Smolarska 

Naczelnik Krajowej Instytucji Wspomagajàcej 

Od redakcji



Portal KIW – nowa ods∏ona
Ze wzgl´du na oferowane przez Krajowà Instytucj´
Wspomagajàcà – Centrum Projektów Europejskich
szeroko rozumiane wsparcie dla podmiotów zaan-
ga˝owanych w realizacj´ projektów innowacyjnych 
i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej – zarówno 
w komponencie centralnym, jak i regionalnym – pojawi∏a
si´ koniecznoÊç rozbudowy istniejàcego portalu inter-
netowego KIW. Narz´dzia, które stanowi jednà 
z najwa˝niejszych form komunikacji KIW, a jedno-
czeÊnie jest miejscem, w którym zgromadzone sà naj-
istotniejsze informacje zwiàzane z realizacjà projektów
innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnaro-
dowej w ramach PO KL.

Dla poczàtkujàcych i nie tylko
Od niedawna u˝ytkownicy portalu KIW majà mo˝li-
woÊç odwiedzenia – oprócz wczeÊniej funkcjonujàcych
dzia∏ów, takich jak „WiadomoÊci”, „Dokumenty” czy „Pu-
blikacje” – tak˝e nowych dzia∏ów tematycznych. Jed-
nym z nich jest zak∏adka „Dla poczàtkujàcych”. UmieÊ-
ciliÊmy w niej informacje, które pozwolà zaznajomiç
si´ z tematykà innowacyjnoÊci i ponadnarodowoÊci
osobom, które wczeÊniej nie mia∏y kontaktu z tego
typu przedsi´wzi´ciami. Za∏o˝eniem dzia∏u jest odejÊ-
cie od j´zyka oficjalnych dokumentów na rzecz
prostego, klarownego przekazu.
Dla sta∏ych u˝ytkowników portalu przygotowaliÊmy
d∏ugo oczekiwanà zak∏adk´ „Interpretacje IZ”, zawiera-
jàcà oficjalne stanowisko Instytucji Zarzàdzajàcej 
w wybranych zagadnieniach dotyczàcych procesu reali-
zacji projektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej.

Wszystkie regiony w jednym miejscu
Kolejnym nowym elementem na portalu KIW jest
miejsce poÊwi´cone regionom, podzielone na 16 cz´Êci

przeznaczonych dla poszczególnych województw.
Zawiera aktualnie informacje dotyczàce m.in. og∏oszo-
nych konkursów, linki do dokumentów i publikacji, 
a tak˝e kontakty do osób oraz instytucji zwiàzanych 
z realizacjà projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej w danym regionie, w tym
opiekunów regionów z ramienia KIW. W przysz∏oÊci
planujemy rozbudow´ tego dzia∏u o kolejne elementy,
dà˝ymy bowiem do tego, ˝eby stanowi∏ swoiste kom-
pendium wiedzy o tym, co si´ dzieje w regionach.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do od-
wiedzania „regionów” w portalu Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej.

Aspiracje ponadnarodowe
Osobnà zak∏adk´ otrzyma∏y w portalu zagadnienia
dotyczàce wspó∏pracy ponadnarodowej. Zawiera ona
wszystkie przydatne informacje dla osób zaintereso-
wanych tematykà ponadnarodowoÊci, w tym m.in.:

r zagraniczne og∏oszenia o konkursach;

r dost´p do strony Transnationality.eu (s∏u˝àcej wymia-
nie informacji na temat wspó∏pracy ponadnaro-
dowej) oraz strony Toolkit  (zawierajàcej baz´ danych
na temat wdra˝ania projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej);

r informacje poÊwi´cone Europejskim Sieciom Wspó∏-
pracy (European Learning Networks), których za-
daniem jest wymiana doÊwiadczeƒ, dobrych praktyk
oraz wspólna praca nad metodami rozwiàzywania
okreÊlonych problemów.

W zak∏adce b´dà tak˝e zamieszczane informacje doty-
czàce, organizowanych przez KIW od tego roku, forów
poszukiwania partnerów zagranicznych dla projektów
realizowanych w ramach PO KL.
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Nad czym pracujemy…
Jak wspieramy…
W tym wydaniu Biuletynu prezentujemy Paƒstwu nasze dzia∏ania dotyczàce szeroko poj´tego pro-
cesu informacyjnego. Chodzi oczywiÊcie o informowanie na temat zagadnieƒ nas i Paƒstwa intere-
sujàcych – czyli projektów innowacyjnych oraz projektów wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL.
Przedstawiamy dwa wymiary tych dzia∏aƒ: aspekt praktyczny – dotyczàcy rozbudowy portalu KIW
i wspó∏pracy z mediami oraz aspekt teoretyczny – czyli materia∏y opracowane przez KIW:
podr´cznik dotyczàcy upowszechniania i mainstreamingu, rekomendacje w obszarze dzia∏aƒ infor-
macyjno-promocyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej oraz bro-
szur´ prezentujàcà wag´ empowermentu w realizacji innowacji.



Sieci Tematyczne ruszy∏y pe∏nà parà
Oprócz nowych dzia∏ów rozbudowane zosta∏y ist-
niejàce zak∏adki, w tym przede wszystkim zak∏adka
„Sieci Tematyczne”. Dzia∏ dotyczàcy Sieci zosta∏
podzielony na dwie cz´Êci:

r dotyczàcà Krajowych Sieci Tematycznych (cztery
sieci obszarowe: „AdaptacyjnoÊç”, „Dobre rzàdze-
nie”, „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze” oraz „Zatrud-
nienie i integracja spo∏eczna”);

r poÊwi´conà Regionalnym Sieciom Tematycznym, 
z zachowaniem podzia∏u na województwa (zak∏adka
dotyczàca RST b´dzie uzupe∏niana w miar´ po-
st´pów prac w poszczególnych województwach).

W dziale dotyczàcym Sieci Tematycznych ka˝dy zain-
teresowany znajdzie najwa˝niejsze informacje zwiàzane
z ich funkcjonowaniem – zadania, dokumenty oraz dane
kontaktowe i kalendarz wydarzeƒ. Dla cz∏onków ST
zostanie tak˝e przygotowane forum wymiany informacji.

Jeszcze wi´cej informacji w przysz∏oÊci
Planujemy uruchomienie kolejnych zak∏adek i funkcji
u∏atwiajàcych dost´p do informacji na temat projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej i projektów innowacyj-
nych PO KL. B´dà to zarówno proste elementy 
(w rodzaju kalendarium wydarzeƒ czy newslettera), 
jak i bardziej z∏o˝one, np. baza-wyszukiwarka kon-
kursów oraz projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej. Dla dziennikarzy pow-
stanie serwis prasowy (press room).

Robimy to dla Paƒstwa
Zapraszamy Paƒstwa do wspó∏uczestniczenia w tworze-
niu portalu KIW – miejsca przyjaznego dla odbiorców,
przejrzystego oraz zawierajàcego przydatne dla Paƒstwa
informacje, stanowiàcego „miejsce spotkaƒ” z inno-
wacyjnoÊcià i ponadnarodowoÊcià. B´dziemy wdzi´czni
za wszelkie wskazówki, które pomogà nam podà˝aç 
w tym w∏aÊnie kierunku oraz spe∏niaç Paƒstwa oczekiwania.
Pomys∏y i opinie mo˝na przesy∏aç na adres:
tomasz.mrozek@cpe.gov.pl

Wspó∏praca z mediami
Planowane dzia∏ania KIW w obszarze mediów b´dà
polega∏y na:

r wspieraniu Instytucji PoÊredniczàcych i Instytucji
PoÊredniczàcych II stopnia we wspó∏pracy z media-

mi regionalnymi, zw∏aszcza poprzez umo˝liwienie
przekazywania mi´dzy poszczególnymi instytucjami
doÊwiadczeƒ oraz dobrych praktyk tej dziedzinie;

r bezpoÊredniej wspó∏pracy z ogólnokrajowymi mediami
opiniotwórczymi, w tym na rzecz inicjatyw regionalnych.

Dzia∏ania KIW w obszarze mediów

Jednym z g∏ównych kierunków wsparcia KIW dla In-
stytucji PoÊredniczàcych / Instytucji PoÊredniczàcych
II stopnia b´dzie rozpowszechnianie wÊród tych insty-
tucji wiedzy o dobrych praktykach i sprawdzonych,
skutecznych metodach wspó∏pracy z mediami na rzecz
projektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy po-
nadnarodowej, stosowanych w innych województwach.

Wspó∏praca KIW z mediami ogólnokrajowymi b´dzie
si´ koncentrowaç na dwóch zasadniczych obszarach:

r public relations;

r promowanie dobrych praktyk.

Przyk∏adowe, planowane formy dzia∏aƒ to:

r utworzenie bazy dziennikarzy mediów opiniotwór-
czych, zainteresowanych tematykà Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego, Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki, projektów innowacyjnych oraz pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej;

r poÊredniczenie w kontaktach Instytucji PoÊredniczà-
cych / Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia z media-
mi ogólnokrajowymi;

r przygotowywanie i wysy∏anie komunikatów prasowych;

r prowadzenie press roomu (przygotowywanie informa-
cji w formacie dziennikarskim);

r prezentowanie regionalnych aspektów projektów
innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnaro-
dowej w mediach ogólnokrajowych / press roomie;

r zapraszanie dziennikarzy na wszystkie wa˝ne wyda-
rzenia publiczne organizowane przez KIW (konfe-
rencje, seminaria);
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Forum pilota˝owe z potencjalnymi partnerami
m.in. ze Szwecji odb´dzie si´ w listopadzie br.
O efektach b´dziemy Paƒstwa informowaç na
∏amach Biuletynu oraz za poÊrednictwem za-
k∏adki „Wspó∏praca ponadnarodowa”.
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r przekazywanie multimedialnych prezentacji na temat
rezultatów projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej w formie dostosowanej
do potrzeb dziennikarzy.

Podstawowym narz´dziem tej wspó∏pracy b´dzie Internet. 

Zapraszamy Paƒstwa do zapoznania si´ z ca∏ym
materia∏em, dost´pnym na portalu KIW w za-
k∏adce „Wsparcie KIW”.

Upowszechnianie i mainstreaming
Procesy upowszechniania i mainstreamingu majà
szczególne znaczenie w przypadku projektów innowa-
cyjnych. Innowacyjne rozwiàzania, o ile oka˝à si´
skuteczne, powinny zostaç wykorzystane w praktyce 
na szerszà skal´ i przyczyniç si´ do wzrostu efektyw-
noÊci polityk w obszarach wsparcia PO KL. Aby to
osiàgnàç, niezb´dne sà skuteczne dzia∏ania majàce na
celu upowszechnianie oraz mainstreaming. Stàd wynika
wyjàtkowe znaczenie przypisane tym procesom w pro-
jektach innowacyjnych.
W projekcie innowacyjnym testujàcym upowszechnianie
i mainstreaming nale˝y zaplanowaç i uwzgl´dniç ju˝ 
na etapie planowania. Po zatwierdzeniu strategii wdra-
˝ania projektu beneficjent przyst´puje do zintensyfi-
kowanych dzia∏aƒ upowszechniajàcych i w∏àczajàcych.
Poczàtkowo dotyczà one wst´pnej wersji produktu
finalnego, a nast´pnie przeprowadzane jest upowszech-
nianie i w∏àczanie zwalidowanego produktu finalnego
do g∏ównego nurtu polityki lub praktyki. W przypadku
projektów upowszechniajàcych, dzia∏ania w projekcie
koncentrujà si´ wy∏àcznie na tych dwóch rodzajach zadaƒ.

Od wrzeÊnia br. na portalu KIW dost´pny jest
poradnik dotyczàcy upowszechniania i main-
streamingu w projektach innowacyjnych PO KL,
opracowany przez zespó∏ specjalistów KIW.
Termin „mainstreaming” stosowany jest tam
zamiennie z okreÊleniem „dzia∏ania w∏àczajàce”.

Materia∏ ten jest przeznaczony dla projektodawców 
i beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL,
zarówno testujàcych, jak i upowszechniajàcych, w tym
z komponentem ponadnarodowym, cz∏onków Sieci
Tematycznych, pracowników Instytucji PoÊredniczàcych
i Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia oraz wszystkich
osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.
Z zasad zawartych w poradniku skorzystaç mogà tak˝e
beneficjenci projektów wspó∏pracy ponadnarodowej
realizowanych w ramach PO KL. Jakkolwiek nie cià˝y
na nich obowiàzek upowszechniania i mainstreamingu
w takim stopniu jak w przypadku projektów innowa-

cyjnych, to jednak cz´sto rezultaty tych projektów
równie˝ muszà byç upowszechniane oraz w∏àczane, 
by zapewniç ich stosowanie.
W poradniku starano si´ przybli˝yç odbiorcom poj´cia
upowszechniania i mainstreamingu oraz wskazaç
narz´dzia, za pomocà których mo˝na realizowaç i moni-
torowaç dzia∏ania w obr´bie obu tych procesów.
W pracach nad dokumentem uwzgl´dniono tak˝e
osiàgni´cia wypracowane w ramach Programu Inicjaty-
wy Wspólnotowej EQUAL, w tym w zw∏aszcza przez
Community of Practice – Innovation and Mainstreaming –
dzia∏ajàcej w ramach PIW EQUAL grupy z∏o˝onej 
z przedstawicieli paƒstw cz∏onkowskich, której celem
by∏a wymiana doÊwiadczeƒ, narz´dzi i metod wykorzy-
stywanych w innowacyjnoÊci i mainstreamingu. W zwiàzku
z brakiem na obecnym etapie wystarczajàcych doÊwiad-
czeƒ w tej dziedzinie w ramach PO KL, równie˝ 
tzw. dobre praktyki mainstreamingu oparte sà na osiàg-
ni´ciach Partnerstw na rzecz Rozwoju zarówno w Polsce,
jak i w innych krajach cz∏onkowskich Wspólnoty. 
KIW planuje aktualizowanie poradnika. W nowych
wersjach b´dà prezentowane pojawiajàce si´ dobre
praktyki w zakresie upowszechniania i mainstreamingu
projektów innowacyjnych PO KL. W pierwszej wersji
materia∏u, ze wzgl´du na za∏o˝enia dotyczàce organiza-
cji konkursów na projekty innowacyjne okreÊlone
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà, koncentrujemy si´ na
projektach innowacyjnych testujàcych, ale treÊci od-
noszàce si´ do narz´dzi upowszechniania i w∏àczania
do g∏ównego nurtu polityki majà zastosowanie tak˝e
do projektów innowacyjnych upowszechniajàcych. 

Zapraszamy Paƒstwa do zapoznania si´ z mate-
ria∏em, dost´pnym na portalu KIW w zak∏adce
„Publikacje”.
Do koƒca tego roku poradnik dotyczàcy
upowszechniania i mainstreamingu w projektach
innowacyjnych PO KL zostanie wydany i prze-
kazany do instytucji zaanga˝owanych w realiza-
cj´ projektów innowacyjnych PO KL. Na jego
podstawie zostanie równie˝ opracowana
broszura b´dàca kompendium wiedzy w tej
dziedzinie.

Dzia∏ania informacyjno-promocyjne
W ramach prac nad rekomendacjami w obszarze dzia∏aƒ
informacyjno-promocyjnych na rzecz projektów
innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnaro-
dowej PO KL, KIW zapyta∏a Instytucje PoÊredniczàce
i Instytucje PoÊredniczàce II stopnia o zakres prowa-
dzonych przez nie dzia∏aƒ w tej dziedzinie, a tak˝e 
o dostrzegane problemy oraz oczekiwania wzgl´dem
KIW CPE.
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Do zidentyfikowanych elementów niesprzyjajàcych
promowaniu projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej oraz informowaniu o tego
typu projektach w mo˝na zaliczyç m.in.:

r Niewyodr´bnianie dzia∏aƒ informacyjno-promo-
cyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i projek-
tów wspó∏pracy ponadnarodowej oraz narz´dzi 
ich realizacji w Rocznych Planach Dzia∏aƒ Informa-
cyjno-Promocyjnych, czego skutkiem jest:
– ubogi katalog dzia∏aƒ i narz´dzi ukierunkowanych

wy∏àcznie na promocj´ projektów innowacyjnych 
i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej;

– brak podstaw do oceny skutecznoÊci tych dzia∏aƒ,
a tym samym niemo˝noÊç wskazania obszarów
wymagajàcych zmiany.

r Brak wyodr´bnionych zak∏adek i informacji poÊwi´-
conych projektom innowacyjnym i projektom
wspó∏pracy ponadnarodowej na stronach interneto-
wych wi´kszoÊci Instytucji PoÊredniczàcych i Insty-
tucji PoÊredniczàcych II stopnia (b´dàcych coraz
powszechniejszym êród∏em informacji dla projekto-
dawców).

r Brak og∏oszeƒ konkursowych poÊwi´conych jedynie
projektom innowacyjnym i projektom wspó∏pracy
ponadnarodowej.

Z przekazanych przedstawicielom KIW informacji 
o stosowanym przez Instytucje PoÊredniczàce i Insty-
tucje PoÊredniczàce II stopnia podejÊciu i narz´dziach
w zakresie informacji i promocji wynika, ˝e dzia∏ania
informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej
prowadzone sà w zró˝nicowanym zakresie, wed∏ug
ró˝nych zasad oraz przy u˝yciu odmiennych narz´dzi 
i zasobów.
Doceniajàc t´ ró˝norodnoÊç i opierajàc si´ na niej,
KIW opracowa∏a rekomendacje na temat prowadzenia
dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych na rzecz projek-
tów innowacyjnych oraz projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej. Celem dokumentu jest zaproponowanie
spójnego i kompleksowego modelu realizacji tych dzia∏aƒ,
z uwzgl´dnieniem mocnych i s∏abych stron pro-
ponowanych metod i narz´dzi.
Dokument zak∏ada podejÊcie projektowe, uwzgl´dnia-
jàc etapy: planowania, realizacji, monitoringu i ewalu-
acji. Dla realizacji proponowanych dzia∏aƒ wyodr´b-
niono dwie fazy: przedaplikacyjnà i poaplikacyjnà. 
Ta pierwsza trwa do dnia z∏o˝enia wniosków o dofinan-
sowanie w konkursie, druga zaÊ rozpoczyna si´ z chwilà
podpisania umów o dofinansowanie i trwa co najmniej
do dnia zakoƒczenia realizacji projektu.
WÊród proponowanych narz´dzi znalaz∏y si´ równie˝
te, które sà obecnie stosowane z powodzeniem 

w ró˝nych regionach. Rekomendacje KIW majà zwró-
ciç uwag´ na efektywnoÊç tych narz´dzi oraz zach´ciç
inne instytucje do ich stosowania podczas realizo-
wanych przez siebie konkursów.
Rekomendacje KIW w zakresie informacji i promocji
sà spójne z Modelem strategicznego podejÊcia do realizacji pro-

jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL,
opierajàcym si´ na „oddolnym” wy∏anianiu po-
mys∏ów/projektów innowacyjnych oraz strategicznym
planowaniu w przedmiotowym zakresie, z uwzgl´dnie-
niem wszystkich potencjalnych sprzymierzeƒców na rzecz
identyfikowania oraz wdra˝ania projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej.

Model strategiczny, opracowany przez KIW,
zosta∏ zaprezentowany w numerze I/2010 Biule-
tynu. Dost´pny jest tak˝e na portalu KIW 
w zak∏adce „Wsparcie KIW” („Rekomendacje”).

PodkreÊlamy równie˝ du˝e znaczenie wspó∏pracy
mi´dzy wszystkimi instytucjami i podmiotami zaan-
ga˝owanymi w dzia∏ania informacyjno-promocyjne 
na rzecz projektów innowacyjnych i projektów wspó∏-
pracy ponadnarodowej, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem Regionalnych OÊrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego. 

W katalogu rozwiàzaƒ i narz´dzi zwróciliÊmy uwag´
m.in. na nast´pujàce elementy:
r Wyodr´bnienie w Rocznym Planie Dzia∏aƒ Informa-

cyjno-Promocyjnych dzia∏aƒ odnoszàcych si´
wy∏àcznie do projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej.

r Utworzenie tzw. Zespo∏u Prowadzàcego, z∏o˝onego
z kilkuosobowej grupy pracowników-specjalistów 
z Instytucji PoÊredniczàcych i Instytucji PoÊred-
niczàcych II stopnia, który zajmowa∏by si´ konkret-
nym konkursem, a po wyborze projektów do dofi-
nansowania – opiekà nad projektodawcami od po-
czàtku do koƒca realizacji danego projektu.

r Przeprowadzanie spotkaƒ na poziomie regional-
nym/lokalnym/tematycznym, anga˝ujàcych spo∏ecz-
noÊci regionalne/lokalne oraz Êrodowiska tematyczne 
w celu wskazania problemów kwalifikujàcych si´ 
do wsparcia z projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej.

r Organizowanie seminariów i warsztatów, a tak˝e pro-
wadzenie doradztwa indywidualnego i infolinii oraz plat-
formy wymiany informacji w fazie przedaplikacyjnej.

r Wykorzystywanie dost´pnych êróde∏ informacji 
o partnerach zagranicznych.

r Intensywniejsze wykorzystywanie ró˝nych form wspó∏-
pracy z mediami.
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r Szkolenia, opracowanie wzorów i doradztwo indy-
widualne jako formy wsparcia w zarzàdzaniu projek-
tami innowacyjnymi i projektami wspó∏pracy ponad-
narodowej w fazie poaplikacyjnej.

r Sesje wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ oraz platforma
intranetowa jako formy uczenia si´ projektodawców.

Ponadto, z racji niszowego i z∏o˝onego charakteru pro-
jektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej, warto zwróciç uwag´ na nast´pujàce elementy:
r koniecznoÊç bardzo uwa˝nego i dobrze prze-

myÊlanego doboru odbiorców dzia∏aƒ informacyjno-
-promocyjnych;

r po∏o˝enie nacisku na zindywidualizowane, pro-
fesjonalne doradztwo;

r „odczarowanie” innowacji spo∏ecznych;
r wypromowanie tych aspektów projektów innowa-

cyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej,
które stanowià o ich wyjàtkowym znaczeniu dla po-
st´pu spo∏ecznego, odró˝niajàcych je od tzw. projek-
tów standardowych. 

Zapraszamy Paƒstwa do zapoznania si´ z ca∏ym
materia∏em, dost´pnym na portalu KIW 
w zak∏adce „Wsparcie KIW” („Rekomendacje”).
Dokument by∏ konsultowany z Instytucjami
PoÊredniczàcymi i Instytucjami PoÊredniczàcymi
II stopnia w sierpniu 2010 roku i spotka∏ si´ 
z pozytywnà opinià.

Empowerment w projektach innowacyj-
nych PO KL

Empowerment to zaanga˝owanie w prace pro-
jektowe grup, których dotyczà proponowane
rozwiàzania innowacyjne. Stosowanie zasady
empowermentu jest obligatoryjne w projektach
innowacyjnych PO KL.

Grupy docelowe w projektach innowacyjnych,
które powinny byç zaanga˝owane w realizacj´
projektu innowacyjnego, to zarówno u˝ytkowni-
cy, jak i odbiorcy innowacyjnych rozwiàzaƒ.
Grupy docelowe powinny uczestniczyç w reali-
zacji projektu na ka˝dym etapie, byç „wspó∏-
twórcami” wypracowanego narz´dzia.

Dotychczasowe doÊwiadczenia zwiàzane ze stosowa-
niem zasady empowermentu w Programie Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL wskazujà, ˝e bez aktywnego
udzia∏u grup docelowych w projektach, które majà 
na celu rozwiàzywanie problemów dotyczàcych tych
grup, trudno mówiç o rzeczywistych efektach.

Opracowana przez nas broszura ma zatem na celu
zwrócenie uwagi potencjalnych projektodawców na istot´
i wag´ empowermentu w powodzeniu realizowanego
projektu, stanowiàc zbiór podstawowych informacji 
na temat udzia∏u grup docelowych w realizacji projek-
tów innowacyjnych w PO KL. 

Nie mo˝emy bowiem zapominaç, ˝e wszystkie dzia∏a-
nia projektowe, które podejmujemy, majà komuÊ
s∏u˝yç, generowaç konkretne zmiany, a tych nie mo˝e-
my w skuteczny sposób osiàgnàç bez aktywnoÊci
samych zainteresowanych. Projekty innowacyjne
stanowià niepowtarzalnà okazj´, aby w kompleksowy
sposób wykorzystaç potencja∏ wiedzy i doÊwiadczenia,
który tkwi w odbiorcach oraz u˝ytkownikach projektów.

Dajmy im i sobie szans´! •
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W ramach PO KL oprócz projektów
standardowych wyodr´bniono równie˝ pro-
jekty innowacyjne. Jakà definicj´ innowacyj-
noÊci stosuje Pani do tego typu projektów?

Zanim podj´liÊ-
my prób´ zdefi-
niowania inno-
wacji w PO KL,
dyskutowaliÊmy
na ten temat 
z cz∏onkami Komi-
tetu Monitorujà-
cego. Zastanawia-
liÊmy si´ wówczas,
czy definiowanie

innowacji nie zaw´zi jej rozumienia.
Ostatecznie uda∏o nam si´ zaznaczyç
ogólne ramy, które powinny ukierun-
kowywaç projektodawców oraz pomagaç
im w rozumieniu tego, jak innowacyjnoÊç
powinna byç postrzegana w ramach pro-
jektów spo∏ecznych, a jednoczeÊnie uniknàç
sytuacji, w której ka˝da próba definicji
innowacyjnoÊci ograniczy jej zakres i inwen-
cj´ pomys∏odawców. K∏adziemy zatem
nacisk na to, aby w wyniku projektu inno-
wacyjnego powsta∏o nowe rozwiàzanie
pozwalajàce na skuteczniejsze i efektyw-
niejsze zwalczanie problemów rynku pracy.
Poprzez „nowy instrument” nie rozumiemy
bynajmniej rozwiàzaƒ, które nigdy
wczeÊniej nigdzie nie funkcjonowa∏y. Pro-
jektodawca w ramach projektu innowacyj-
nego mo˝e zak∏adaç udoskonalenie pewnych
metod, które do tej pory by∏y wykorzy-
stywane, ale nie pozwalajà na osiàgni´cie
satysfakcjonujàcych rezultatów. Mo˝e rów-
nie˝ adaptowaç rozwiàzania wykorzysty-
wane z sukcesem np. w innych krajach Unii
Europejskiej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako
Instytucja Zarzàdzajàca, odgrywa zna-
czàcà rol´ we wdra˝aniu PO KL. Nad-
zorujà Paƒstwo prac´ wielu instytucji
zaanga˝owanych w dystrybucj´ funduszy 

z EFS. Jakà recept´ ma resort na odpo-
wiednie strategiczne zarzàdzanie i koordy-
nowanie PO KL (EFS w Polsce) oraz pod-
leg∏ych instytucji?

Przywiàzujemy du˝à wag´ do wspó∏pracy 
z poszczególnymi instytucjami i konsulto-
wania z nimi podejmowanych przez nas
decyzji. Wychodzimy z za∏o˝enia, i˝ sku-
tecznoÊç interwencji EFS jest uwarunko-
wana jej odpowiednim dostosowaniem 
do potrzeb identyfikowanych na poziomie
najbli˝szym odbiorcy pomocy. Dlatego,
w ramach zatwierdzania corocznie opra-
cowywanych dokumentów wskazujàcych
na zakres wsparcia w danym roku kalenda-
rzowym, ograniczamy si´ do okreÊlania
strategicznych kwestii wymagajàcych ukie-
runkowania Êrodków finansowych oraz
uwzgl´dnienia potrzeb specyficznych 
dla danego regionu czy sektora.
Jednym z instrumentów zarzàdzania jest
podzia∏ Êrodków pomocy technicznej.
Od 2011 roku wejdzie w ˝ycie nowy sys-
tem podzia∏u pomocy technicznej, który
zawiera elementy motywacyjne.

Co jest najtrudniejszym elementem 
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

we wdra˝aniu projektów innowacyjnych 
z EFS: koordynacja prac, planowanie…

Du˝ym wyzwaniem jest przyj´cie na po-
ziomie programu horyzontalnego podejÊcia
do realizacji tych projektów i w konse-
kwencji przygotowanie systemu wdra˝ania,
w tym instytucji odpowiedzialnych za po-
szczególne priorytety. Ten ostatni aspekt
ma szczególne znaczenie ze wzgl´du na fakt,
i˝ wi´kszoÊç instytucji zaanga˝owanych 
we wdra˝anie dzia∏aƒ nie mia∏a dotàd
doÊwiadczenia w realizacji projektów inno-
wacyjnych, stàd ich ostro˝ne podejÊcie 
do tego tematu. Nabycie wiedzy w tej dzie-
dzinie wymaga czasu i jest procesem
ciàg∏ym, który b´dzie trwa∏ do koƒca tej
perspektywy finansowej wraz z cyklem ˝ycia
projektów innowacyjnych wchodzàcych 
w kolejne fazy wymagajàce od instytucji
finansujàcych projekty nowych umiej´t-
noÊci. Proces „uczenia si´” innowacji przez
poszczególne instytucje powoduje równie˝,
i˝ wiele naszych wysi∏ków koncentruje si´
na ich przekonaniu do uwzgl´dnienia reali-
zacji tych projektów na wi´kszà skal´. Kolej-
nym wyzwaniem jest koordynacja dzia∏aƒ
pomi´dzy poszczególnymi regionami, a tak˝e
mi´dzy komponentami centralnym i regio-
nalnym. W przypadku, gdy w ramach kon-
kursu na projekty innowacyjne uwzgl´d-
niono realizacj´ komponentu ponadnaro-
dowego, dodatkowa trudnoÊç wià˝e si´ 
z informowaniem podmiotów zaanga˝owa-
nych we wdra˝anie EFS w innych krajach
cz∏onkowskich oraz koordynowaniem dzia∏aƒ
na poziomie ju˝ nie tylko na krajowym,
ale równie˝ unijnym.

Projekty innowacyjne i projekty wspó∏-
pracy ponadnarodowej w PO KL sà wdra˝ane
zarówno centralnie (Instytucje PoÊred-
niczàce), jak i regionalnie (urz´dy marsza∏-
kowskie i wojewódzkie urz´dy pracy).
Do pomocy we wdra˝aniu tych projektów
zosta∏a powo∏ana Krajowa Instytucja
Wspomagajàca PO KL. Jakie znaczenie,

Polska jest poligonem 
europejskiej polityki spójnoÊci
Rozmowa z Dorotà Bortnowskà, zast´pcà dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

K∏adziemy nacisk na to, aby w wy-
niku projektu innowacyjnego pow-
sta∏o nowe rozwiàzanie pozwala-
jàce na skuteczniejsze i efekty-
wniejsze zwalczanie problemów
rynku pracy. Poprzez „nowy instru-
ment” nie rozumiemy bynajmniej
rozwiàzaƒ, które nigdy wczeÊniej
nigdzie nie funkcjonowa∏y. Projek-
todawca w ramach projektu inno-
wacyjnego mo˝e zak∏adaç udosko-
nalenie pewnych metod, które do tej
pory by∏y wykorzystywane, ale nie
pozwalajà na osiàgni´cie satysfakcjo-
nujàcych rezultatów. f



wed∏ug Pani Dyrektor, ma KIW dla wdra-
˝ania tych projektów oraz wypracowy-
wania wielu innowacyjnych rozwiàzaƒ?

Powo∏anie KIW wiàza∏o si´ z przekona-
niem, i˝ projekty innowacyjne i projekty
wspó∏pracy ponadnarodowej wymagajà
dodatkowego wsparcia szkoleniowo-do-
radczego zarówno instytucji odpowiedzial-
nych za wdra˝anie, jak i samych projekto-
dawców. W przypadku projektów wspó∏-
pracy ponadnarodowej du˝e znaczenie ma
aktywne poÊredniczenie KIW w poszukiwa-
niu par tnerów zagranicznych zaintereso-
wanych nawiàzaniem wspó∏pracy z projek-
todawcami PO KL. Ponadto KIW, jako
sekretariat Sieci Tematycznych zaanga˝o-
wanych w upowszechnianie i w∏àczanie
rezultatów wypracowanych w ramach pro-
jektów innowacyjnych do praktyki i polity-
ki, b´dzie pe∏ni∏ rol´ koordynujàcà i moni-
torujàcà zakres pojawiajàcych si´ rozwià-
zaƒ innowacyjnych.

Ministerstwo podj´∏o decyzj´ o usytuo-
waniu dwóch instytucji (Krajowej Insty-
tucji Wspomagajàcej i Krajowego OÊrod-
ka EFS) zaanga˝owanych we wdra˝anie
PO KL w Centrum Projektów Europej-
skich. KIW zajmuje si´ tylko projektami
innowacyjnymi i projektami wspó∏pracy
ponadnarodowej, a KOEFS równie˝ pro-
jektami standardowymi. Co sk∏oni∏o resort
do podj´cia takiej decyzji i jakie ma to
znaczenie dla wdra˝ania PO KL w Polsce?
Czy pozwala to na lepsze koordynowanie
i wdra˝anie projektów innowacyjnych i pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej?

Z ca∏à pewnoÊcià ka˝da forma ∏àczenia
ró˝nych zadaƒ dotyczàcych EFS w ramach
jednej instytucji pozwala z jednej strony 
na lepszà koordynacj´, z drugiej – zmniejsza
koszty administracyjne. W przypadku pro-
jektów innowacyjnych i projektów wspó∏-
pracy ponadnarodowej mamy ju˝ kon-
kretne efekty wspólnych dzia∏aƒ KOEFS 
i KIW zwiàzane ze wsparciem przez ROEFS
projektodawców podczas opracowywania
tego rodzaju projektów, tworzenia par t-
nerstw projektowych oraz animowania Êro-
dowiska lokalnego.

Czy takie „strategiczne” podejÊcie zosta∏o
wypracowane przez resort, czy korzystali
Paƒstwo z doÊwiadczeƒ innych paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej w zarzà-
dzaniu EFS?

W poszczególnych paƒstwach cz∏onkow-
skich przyj´to ró˝ne rozwiàzania w zakresie
wdra˝ania programów operacyjnych. Cz´Êç
z nich jest zarzàdzana na poziomie kraju,
cz´Êç wy∏àcznie na poziomie poszczegól-
nych regionów. Trudno wskazaç na kon-
kretne przej´te przez nas rozwiàzania sys-
temowe. Wszyscy uczymy si´ od siebie
nawzajem, wykorzystujemy sprawdzone
dobre praktyki i adaptujemy je do naszych
potrzeb. W przypadku projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnaro-
dowej we Francji i Wielkiej Brytanii po-
wo∏ano podobne instytucje wspierajàce 
jak polska KIW, ale zakres ich odpowie-
dzialnoÊci ró˝ni si´ w zale˝noÊci od specyfiki
danego programu.

Projekty innowacyjne w PO KL majà po-
szukiwaç i testowaç rozwiàzania proble-
mów rynku pracy, integracji spo∏ecznej,
administracji czy te˝ systemu edukacji.
Jakie widzi Pani szanse w realizacji projek-
tów innowacyjnych i ponadnarodowych
dla gospodarki spo∏ecznej Polski oraz po-
szczególnych obszarów wsparcia?

G∏ówna szansa wynika z istoty innowacji,
która pozwala na przetestowanie skutecz-
noÊci planowanych zmian, w tym o charak-
terze systemowym, w skali mikro, przy
zaanga˝owaniu niewielkich Êrodków finan-
sowych (w porównaniu z wprowadzaniem
danych rozwiàzaƒ na szerszà skal´) oraz wery-
fikowanie ich adekwatnoÊci ju˝ po wpro-
wadzeniu reform. Dotychczasowy trzyletni
okres wdra˝ania PO KL wskazuje, i˝ pewne
problemy (np. d∏ugotrwa∏ego bezrobocia
czy osób niepe∏nosprawnych) sà niwelo-
wane poprzez projekty standardowe, nie-
mniej wyraênie widaç, ˝e nadal brakuje
podejÊcia niestandardowego, które poz-
woli∏oby na wypracowanie metod bardziej
efektywnych. Jest to z pewnoÊcià luka,
którà mogà wype∏niç projekty inno-

wacyjne. Sytuacja wyglàda bardzo podob-
nie w przypadku projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej. W tego typu projektach
par tnerzy zagraniczni dysponujà rozwiàza-
niami, które mog∏yby zostaç wykorzystane
na polskim gruncie.

Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e projekty
innowacyjne sà przeznaczone tylko dla wy-
branych projektodawców – instytucji
„eksperckich”, które od d∏u˝szego czasu
zajmujà si´ problemami danego obszaru
wsparcia…

Katalog projektodawców dla dzia∏aƒ
innowacyjnych nie jest odgórnie ograni-
czony. Z pewnoÊcià jednak podmiot, który
bardzo dobrze zna problemy grupy doce-
lowej i dzia∏a w danym obszarze od wielu
lat, ma wi´ksze predyspozycje do realizacji
projektu innowacyjnego. Nie bez znaczenia
jest równie˝ fakt, i˝ podczas tworzenia
nowego instrumentu wsparcia, w celu za-
pewnienia jego skutecznoÊci, konieczna jest
sta∏a wspó∏praca z grupà docelowà, która
b´dzie wykorzystywaç dane rozwiàzanie.
Projektodawca majàcy doÊwiadczenie 
w danym obszarze, ma równie˝ kontakty 
z przedstawicielami ró˝nych organizacji
reprezentujàcych grupy docelowe. Kontak-
ty te mo˝e tak˝e wykorzystaç w ostatniej
fazie realizacji projektu innowacyjnego,
kiedy b´dzie musia∏ podjàç dzia∏ania
majàce na celu wprowadzenie wypraco-
wanego narz´dzia do praktyki.

Projekty zak∏adajàce podejÊcie innowacyj-
ne muszà zawieraç dzia∏ania zwiàzane 
z upowszechnianiem wypracowanych rezul-
tatów oraz ich w∏àczeniem do g∏ównego
nurtu polityki. DoÊwiadczenia Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL poka-
za∏y, ˝e dzia∏ania te napotykajà wiele pro-
blemów. Jak pod tym wzgl´dem wyglàda
sytuacja w PO KL i co si´ zmieni∏o?

PO KL w du˝ej mierze opiera si´ na do-
Êwiadczeniach PIW EQUAL oraz na tych
rozwiàzaniach, które w zakresie procesu
upowszechniania i w∏àczania do polityki si´
sprawdzi∏y (np. Sieci Tematyczne). Zasad-
niczà ró˝nicà, która powinna pozwoliç 
na eliminowanie zagro˝eƒ zwiàzanych 
ze skutecznoÊcià tych dzia∏aƒ, jest fakt,
i˝ projektodawca sk∏ada jeden wniosek 
o dofinansowanie i ju˝ od tego momentu
musi zaplanowaç dzia∏ania upowszechnia-
jàce i w∏àczajàce w projekcie. W ten
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W przypadku projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej mamy ju˝ kon-
kretne efekty wspólnych dzia∏aƒ
KOEFS i KIW zwiàzane ze wspar-
ciem przez ROEFS projektodaw-
ców podczas opracowywania tego
rodzaju projektów, tworzenia part-
nerstw projektowych oraz animo-
wania Êrodowiska lokalnego.
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sposób widzi poniekàd g∏ówny cel projek-
tu, który nie koƒczy si´ na przetestowaniu
rozwiàzania, ale na jego w∏àczeniu do poli-
tyki czy praktyki, i pod tym wzgl´dem jest
równie˝ oceniany.

W województwach konkursy na projekty
innowacyjne testujàce cz´sto koƒczà si´
niewy∏onieniem do realizacji ˝adnego pro-
jektu z powodu braku ch´tnych lub nie-
spe∏nienia kryteriów przez potencjalnych
realizatorów. W takiej sytuacji mo˝na
zadaç pytanie, czy nie warto równie˝
og∏aszaç konkursów na projekty innowa-
cyjne upowszechniajàce? Przecie˝ jest
sporo projektów, które majà ju˝ wypra-
cowane i przetestowane efektywne
rozwiàzania – chocia˝by z EQUAL.

Wychodzimy z za∏o˝enia, i˝ projekty upo-
wszechniajàce nie mogà byç metodà na roz-
wiàzanie problemu niewielkiego zaintere-
sowania projektami testujàcymi. Nale˝y 
z jednej strony zlikwidowaç pewne bariery
o charakterze systemowym (jak np. prze-
znaczanie na te konkursy niewielkiej alokacji
w porównaniu z projektami standardowymi),
a z drugiej strony – podjàç intensywniejsze
dzia∏ania wspierajàce i aktywizujàce projek-
todawców w zakresie przygotowania tego
rodzaju projektów. Ârodki finansowe na reali-
zacj´ projektów innowacyjnych stanowià
niewielkà cz´Êç alokacji, nie rozwià˝emy
problemu braku skutecznych rozwiàzaƒ
uciekajàc od pracy nad nowym podejÊciem.
Wykorzystanie rezultatów PIW EQUAL
jest przez nas promowane w sposób bardzo
szeroki w ramach projektów standar-
dowych, w przypadku których dysponuje-
my wi´kszymi mo˝liwoÊciami finansowymi.

Z regionów coraz cz´Êciej dochodzà g∏osy,
˝e wiedza wnioskodawców na temat isto-
ty innowacyjnoÊci jest raczej niewielka.
Jak Pani ocenia stopieƒ wiedzy realizato-
rów i Instytucji PoÊredniczàcych na temat
istoty innowacyjnoÊci?

Wspomina∏am ju˝ wczeÊniej, i˝ innowa-
cyjnoÊç jest cz´sto nowym zagadnieniem
zarówno dla projektodawców, jak i Insty-
tucji PoÊredniczàcych. Przygotowanie tych
podmiotów wymaga czasu. Prosz´ nie
zapominaç, i˝ na obecnym etapie dysponu-
jemy jedynie pierwszymi doÊwiadczeniami
konkursów og∏oszonych w 2009 roku, a to
jeszcze za ma∏o, aby wnioskowaç o istocie
problemu i jego wadze. Ju˝ doÊwiadczenia

tych pierwszych konkursów, którymi dzie-
là si´ z nami Instytucje PoÊredniczàce,
wskazujà, i˝ instytucje te dostrzegajà ele-
menty, które wymagajà intensywniejszych
dzia∏aƒ z ich strony i które w swojej dzia∏al-
noÊci powinna wziàç pod uwag´ równie˝ KIW.

Które kraje Unii Europejskiej majà naj-
wi´ksze osiàgni´cia we wdra˝aniu projek-
tów innowacyjnych, z których krajów nasi
projektodawcy mogliby przenosiç pewne
elementy innowacyjnych rozwiàzaƒ i w jakich
dziedzinach?

W poszczególnych krajach cz∏onkowskich
zastosowano ró˝ne podejÊcie do realizacji
dzia∏aƒ innowacyjnych, w niektórych przy-
padkach jest ono wcià˝ w fazie za∏o˝eƒ.
Niemniej czerpaç mo˝emy równie˝ z prac
podejmowanych przez naszych par tnerów
w ramach standardowych dzia∏aƒ finan-
sowanych z EFS, a tak˝e z tych realizo-
wanych poza Funduszem. Nie sposób podaç
wszystkich rozwiàzaƒ zas∏ugujàcych na uwag´.
Ciekawymi praktykami w obszarze eko-
nomii spo∏ecznej dysponujà np. W∏osi 
i Brytyjczycy, choç ich podejÊcie znacznie 
si´ ró˝ni, Szwedzi majà bogate doÊwiadcze-
nia w zakresie zielonej gospodarki, nato-
miast Duƒczycy – w dziedzinie flexicurity.

Czy resort pracuje ju˝ nad za∏o˝eniami 
do programu operacyjnego z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego, który b´dzie
wdra˝any w Polsce w latach 2014–2020?
Czy w kolejnej perspektywie finansowej
Ministerstwo zamierza dalej wdra˝aç pro-
jekty innowacyjne i ponadnarodowe z EFS?

Na obecnym etapie prac nad przysz∏oÊcià
polityki spójnoÊci Unii Europejskiej jest
jeszcze za wczeÊnie, aby mówiç o konkret-
nych rozstrzygni´ciach dotyczàcych progra-
mu operacyjnego lub programów opera-
cyjnych realizowanych w Polsce po 2013
roku. Obecnie nie jest jeszcze nawet znany
kszta∏t i zasady funkcjonowania EFS w kolej-
nej perspektywie finansowej. Rozstrzygni´cia
te zapadnà w tym i kolejnym roku i z pew-
noÊcià b´dà si´ opieraç na ocenie efektyw-
noÊci obecnej polityki spójnoÊci, w tym
równie˝ EFS. Obszar debaty poÊwi´conej
tej kwestii z pewnoÊcià okreÊli V Rapor t
Kohezyjny, który b´dzie opublikowany przez
Komisj´ Europejskà jesienià tego roku.
W raporcie tym zostanie ukazane, w jaki
sposób polityka spójnoÊci przyczyni∏a si´
przez ostatnie trzy lata do realizacji celów,

które postawi∏ przed nià Traktat Lizboƒski 
i paƒstwa cz∏onkowskie. Istotny wp∏yw 
na kszta∏t polityki spójnoÊci b´dzie mia∏
równie˝ dokonywany w tym roku przeglàd
bud˝etu Unii Europejskiej. Nale˝y zwróciç
uwag´, i˝ Polska mo˝e i powinna odegraç
istotnà rol´ w debacie nad kszta∏tem poli-
tyki spójnoÊci. Po pierwsze dlatego, ˝e jesteÊ-
my g∏ównym beneficjentem Êrodków w la-
tach 2007–2013 i tym samym swoistym
poligonem efektywnoÊci polityki spójnoÊci.
Je˝eli si´ oka˝e, ˝e kwota 67 mld euro, jakà
otrzymuje Polska w obecnej perspektywie
finansowej, przyczyni si´ do szybszego roz-
woju spo∏eczno-gospodarczego, a tym
samym do wyrównywania ró˝nic rozwojo-
wych pomi´dzy polskimi regionami a regio-
nami tzw. starej Unii Europejskiej, to z pew-
noÊcià dostarczymy dobrych argumentów,
aby polityka spójnoÊci UE funkcjonowa∏a
po 2013 roku na zasadach zbli˝onych 
do obecnych. To samo dotyczy Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego. Trzeba
pami´taç, ˝e PO KL to najwi´kszy program
realizowany w historii EFS. Na pewno wiele
osób z Komisji Europejskiej i paƒstw
cz∏onkowskich, które sà obecnie tzw. p∏at-
nikami netto, b´dzie si´ bardzo szczegó-
∏owo przyglàdaç efektom realizacji PO KL
w Polsce, szukajàc argumentów za i prze-
ciw funkcjonowaniu EFS na obecnych
zasadach. Drugim czynnikiem wzmacniajà-
cym rol´ Polski w debacie o przysz∏oÊci
polityki spójnoÊci po 2013 roku jest nasza
prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 
w drugiej po∏owie 2011 roku. B´dzie to okres,
w którym zostanà podj´te kluczowe decy-
zje dla tej polityki.
JeÊli natomiast chodzi o projekty innowa-
cyjne i ponadnarodowe, to w takiej czy innej
formie realizowane sà one ze Êrodków EFS
od wielu lat. Najpierw wdra˝ane by∏y 
w ramach odr´bnych programów, potem,
od 2007 roku, zosta∏y w∏àczone w g∏ówny
nur t finansowania EFS. Choç zmieni∏ si´
system i sposób realizacji tych projektów,
to jednak ich sens – polegajàcy na poszuki-
waniu nowych, niestosowanych dotàd 
na szerokà skal´ metod rozwiàzywania
problemów spo∏ecznych, z anga˝owaniem
podmiotów z wielu krajów – pozostaje
przez ca∏y czas ten sam. •

Rozmawia∏

Wojciech Wojnowski



Panie Ministrze, jakie najwa˝niejsze wy-
darzenia zwiàzane z programem „Europej-
ski Rok Walki z Ubóstwem i Wyklucze-
niem Spo∏ecznym 2010” mia∏y miejsce 
w Polsce?

Podj´to ró˝norodne dzia∏ania zarówno 
na poziomie centralnym (przez MPiPS),
jak i lokalnym oraz regionalnym. Wdra˝anie
programu rozpocz´to ju˝ w sierpniu 2009
roku od og∏oszenia krajowego naboru
wniosków o dofinansowanie projektów.
SpoÊród wniosków nades∏anych na konkurs
wybraliÊmy 60 projektów, których g∏ówne
dzia∏ania skierowane sà bezpoÊrednio 
do osób zagro˝onych ubóstwem i wyklucze-
niem spo∏ecznym. ¸àczna kwota dofinanso-
wania tych projektów wynosi ok. 2 445 000 z∏.
Aby realizowane projekty stanowi∏y war-
toÊç dodanà Europejskiego Roku, wÊród
kryteriów ich wyboru znalaz∏y si´ innowa-
cyjnoÊç oraz bezpoÊrednie zaanga˝owanie
w dzia∏ania projektu osób doÊwiadczajà-
cych ubóstwa i wykluczenia spo∏ecznego.
26 lutego br. zorganizowaliÊmy w MPiPS
konferencj´ „Budujmy spo∏eczeƒstwo 
dla wszystkich”, otwierajàcà program
„Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wyklu-

czeniem Spo∏ecznym” w Polsce. Spotkanie
zgromadzi∏o przedstawicieli ró˝nych Êro-
dowisk – podmiotów publicznych (obecny
by∏ m.in. reprezentant Komisji Europej-
skiej), organizacji pozarzàdowych, naukow-
ców, dziennikarzy, a tak˝e osoby stykajàce
si´ na co dzieƒ z problemem ubóstwa 
i wykluczenia spo∏ecznego. Obecny by∏ rów-
nie˝ Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.
Podczas konferencji przedstawiciele ró˝-
nych instytucji zaprezentowali dzia∏ania
prowadzone w ramach obchodów Europej-
skiego Roku. Ponadto dokonano prezen-
tacji honorowych ambasadorów Europej-
skiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Spo∏ecznym w Polsce. W sk∏ad
tego grona wchodzà Jolanta Fajkowska,
Emilian Kamiƒski, Jan Mela oraz osoby
czynnie zaanga˝owane w pomoc potrzebu-
jàcym – Jolanta Sobczak, ks. Stanis∏aw
S∏owik, Sebastian Szydlik, Tereliza Braun 
i Lidia Lewandowska. Wymienione osoby
podj´∏y si´ wspierania realizacji g∏ównych
celów programu oraz uczestniczenia 
w towarzyszàcych mu wydarzeniach.
Idee Europejskiego Roku Walki z Ubóst-
wem i Wykluczeniem Spo∏ecznym odbi∏y

si´ szerokim echem w ca∏ym kraju;
wyra˝a∏o si´ to m.in. w realizacji wielu pro-
jektów organizowanych niezale˝nie od
Ministerstwa. Podmioty, które podej-
mowa∏y inicjatywy wpisujàce si´ w cele
programu otrzyma∏y zgod´ na u˝ycie logo
Europejskiego Roku. Podj´liÊmy równie˝
szereg dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych,
takich jak publikacje prasowe, debaty, audy-
cje telewizyjne („Magazyn Integracja” w TV
Polsat oraz cykl „Europejczycy” w TV
Wroc∏aw), a tak˝e zaplanowaliÊmy prze-
prowadzenie badaƒ naukowych.
Patronem medialnym Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo∏ecz-
nym w Polsce jest Polskie Radio.

Co jeszcze pozosta∏o do zrealizowania?

W ramach programu przez ca∏y czas
prowadzone sà ró˝nego rodzaju dzia∏ania 
i podejmowane inicjatywy, a oficjalne pod-
sumowanie i omówienie realizowanych
projektów odb´dzie si´ na konferencji 
w listopadzie br. Natomiast na poziomie
unijnym planuje si´ przyj´cie deklaracji,
w której paƒstwa cz∏onkowskie podejmà
zobowiàzanie dalszej walki z ubóstwem 
i wykluczeniem spo∏ecznym. Jest to bardzo
istotne, gdy˝ problemy spo∏eczne wyst´pu-
jà we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
choç z ró˝nym nasileniem.

Czy, wed∏ug Pana Ministra, ubóstwo i wy-
kluczenie sà ÊciÊle zwiàzane z pozosta-
waniem bez pracy i niskim poziomem
aktywnoÊci zawodowej, czy istniejà jeszcze
inne przyczyny tego zjawiska?

INNOWACJE BEZ GRANIC III/201012

Innowacja spo∏eczna 
przeciwko wykluczeniu
Rozmowa z Jaros∏awem Dudà, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej, pe∏nomocnikiem
rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych, na temat ustanowienia przez Parlament Europejski i Rad´ Unii Europejskiej
roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo∏ecznym oraz realizowanych w Polsce
innowacyjnych projektów w obszarze zatrudnienia i integracji spo∏ecznej

W przypadku projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy po-
nadnarodowej mamy ju˝ konkretne
efekty wspólnych dzia∏aƒ KOEFS 
i KIW zwiàzane ze wsparciem przez
ROEFS projektodawców podczas
opracowywania tego rodzaju pro-
jektów, tworzenia partnerstw pro-
jektowych oraz animowania Êrodo-
wiska lokalnego.
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Ani w Polsce, ani na Êwiecie nie ma jedno-
litej definicji ubóstwa i biedy. Zazwyczaj
poj´cia te stosowane sà zamiennie, jako
to˝same. Skutkuje to tym, ˝e bieda i jej
zasi´g sà trudne do zmierzenia. Niemniej
jednak w tradycji i praktyce polskiej pomo-
cy spo∏ecznej, w Êlad za mi´dzynarodowà
myÊlà socjologicznà (George Simmel, Peter
Townsend, Webster’s New Encyclopedic Dic-
tionar y) poj´cia „bieda” i „ubóstwo” sà
rozró˝niane. Bieda to sytuacja, w której
osobie lub rodzinie udziela si´ pomocy
publicznej w sposób uprawniony ze wzgl´-
du na przyj´te spo∏eczne normy formalno-
prawne. Za ubóstwo uznaje si´ natomiast
skrajnà postaç niedostatku materialnego,
uniemo˝liwiajàcego osiàgni´cie chocia˝by
minimalnego standardu ˝yciowego. Takie
podejÊcie znalaz∏o odzwierciedlenie w ar t.
7 Ustawy o pomocy spo∏ecznej z dnia 12
marca 2004 roku, w którym wymieniono
czynniki r yzyka socjalnego mogàce uru-
chomiç udzielenie pomocy spo∏ecznej.
Z ostatnich badaƒ przeprowadzonych przez
GUS („Zasi´g ubóstwa w Polsce w 2009
roku na podstawie wyników badania
bud˝etów gospodarstw domowych”) wyni-
ka, ˝e spoÊród czynników mogàcych gene-
rowaç ubóstwo obecnie najwi´ksze
znaczenie majà bezrobocie, wielodzietnoÊç
i niepe∏nosprawnoÊç.
Ubóstwem zagro˝one sà przede wszystkim
osoby bezrobotne oraz ich rodziny.
W 2009 roku w gospodarstwach domo-
wych majàcych w swoim sk∏adzie co naj-
mniej jednà osob´ bezrobotnà, poni˝ej
ustawowej granicy ubóstwa ˝y∏o ok. 19%
rodzin, natomiast w gospodarstwach bez
osób bezrobotnych – 7%. Stopa ubóstwa
skrajnego wynosi∏a, odpowiednio, ok. 14% 
i ok. 5%. Zubo˝eniu sprzyja równie˝
wykonywanie niskop∏atnej pracy. Dotyczy
to g∏ównie osób o niskim poziomie wykszta∏-
cenia, zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych. W rodzinach, których g∏ówny
strumieƒ dochodów pochodzi∏ z pracy
najemnej na stanowisku robotniczym, stopa
ubóstwa ustawowego wynios∏a ok. 12%
wobec 2,5% wÊród gospodarstw utrzymu-
jàcych si´ g∏ównie z pracy najemnej na sta-
nowiskach nierobotniczych. Natomiast stopa
ubóstwa skrajnego kszta∏towa∏a si´ na po-
ziomie ok. 8% wobec ok. 1% wÊród gospo-
darstw utrzymujàcych si´ g∏ównie z pracy
najemnej na stanowiskach nierobotniczych.
Najbardziej nara˝onà na ubóstwo grup´
spo∏ecznà stanowià tak˝e rodziny wielo-
dzietne. W polskich warunkach spo∏eczno-

-gospodarczych ju˝ przy liczbie dzieci wi´k-
szej ni˝ dwoje odsetek ubogich, niezale˝nie
od przyj´tego progu ubóstwa, przekracza
przeci´tnà. SpoÊród ma∏˝eƒstw z co naj-
mniej czworgiem dzieci na utrzymaniu 
ok. 36% ˝y∏o w 2009 roku w sferze ubóstwa
ustawowego i ok. 21% w sferze ubóstwa
skrajnego.
Znacznie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie ubóst-
wem zagro˝one sà gospodarstwa domowe
z osobami niepe∏nosprawnymi. W najtrud-
niejszej sytuacji sà rodziny z niepe∏no-
sprawnymi dzieçmi. W 2009 roku wÊród
gospodarstw domowych, w których znaj-
dowa∏o si´ przynajmniej jedno dziecko
niepe∏nosprawne do lat 16, w sferze ubóst-
wa ustawowego znalaz∏o si´ ok. 19%, nato-
miast ubóstwem skrajnym zagro˝onych
by∏o ok. 12%.
Mo˝na przyjàç, i˝ w Polsce wszystkie przy-
padki ubóstwa skrajnego mogà byç obj´te
zakresem ustawowego dzia∏ania pomocy
spo∏ecznej, gdy˝ pozwala na to katalog
Êwiadczeƒ pieni´˝nych i niepieni´˝nych,
który daje mo˝liwoÊç udzielania zaintere-
sowanym osobom i rodzinom wszelkiej
pomocy, jakà mo˝na zapewniç przy obec-
nym stanie finansów paƒstwa. Oprócz tego
dzia∏ania podejmowane w ramach ustawy
o pomocy spo∏ecznej uzupe∏niane sà przez
inne systemy Êwiadczeƒ sk∏adkowych i nie-
sk∏adkowych, zw∏aszcza system Êwiadczeƒ
rodzinnych. Trzeba przy tym zauwa˝yç, ˝e
nawet najbardziej dostosowane do sytuacji
post´powanie w ramach systemu pomocy
spo∏ecznej oraz posiadanych do dyspozycji
Êrodków finansowych – tak aby mo˝liwe
by∏o udzielenie najskuteczniejszej pomocy
spo∏ecznej uwzgl´dniajàcej, nie tylko nie-
dostatek materialny osób i rodzin, ale tak˝e
ich skomplikowanà sytuacj´ socjalnà – jest

jednak pochodnà otrzymanych do dys-
pozycji Êrodków finansowych (nie tylko
mo˝liwych do zastosowania rozwiàzaƒ for-
malnoprawnych), a wysokoÊç tych Êrodków
jest owocem niezwykle trudnych decyzji
podejmowanych w obliczu ogólnoÊwia-
towego kryzysu finansowego.

Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki
stwarza mo˝liwoÊç walki z ubóstwem 
i wykluczeniem spo∏ecznym poprzez reali-
zacj´ projektów innowacyjnych i projek-
tów wspó∏pracy ponadnarodowej w Prio-
rytecie I „Zatrudnienie i integracja spo-
∏eczna”. Jakie innowacyjne rozwiàzania sà
najbardziej potrzebne do walki z ubóst-
wem i wykluczeniem spo∏ecznym, w którym
obszarze ich brakuje?

PO KL podejmuje kwestie innowacyjnoÊci
w sposób horyzontalny. Promowanie i w∏àcza-
nie innowacyjnych przedsi´wzi´ç do polityki
krajowej ma si´ odbywaç poprzez wymian´
informacji, doÊwiadczeƒ, rezultatów i do-
brych praktyk, a tak˝e rozwijanie komple-
mentarnego podejÊcia oraz skoordyno-
wanych lub wspólnych przedsi´wzi´ç. Tak
rozumiana innowacyjnoÊç nie zosta∏a ogra-
niczona do okreÊlonego Priorytetu lub
Dzia∏ania w ramach PO KL, ale jest mo˝li-
wa do realizacji w ka˝dym Priorytecie.
Dzi´ki projektom innowacyjnym mo˝liwe
b´dzie zwi´kszenie zdolnoÊci opracowania
oraz stosowania lepszych i efektywniej-
szych metod osiàgania celów zak∏adanych
w PO KL. Program ma na celu lepsze wyko-
rzystywanie istniejàcych zasobów pracy
poprzez tworzenie mo˝liwie najwi´kszej
liczby trwa∏ych miejsc zatrudnienia. Projek-
ty innowacyjne pojawiajà si´ zwykle tam,
gdzie brakuje w∏aÊciwych metod, narz´dzi 
i instrumentów pomocy oferowanych ró˝nym
grupom spo∏ecznym. Innowacja spo∏eczna
wià˝e si´ z zaszczepianiem nowych war toÊ-
ci, pomys∏ów, projektów, a tym samym
oznacza wprowadzenie pozytywnych zmian
do danej zbiorowoÊci. Zmiana dotyczy
zawsze konkretnego miejsca i czasu, jest jasna,
prosta oraz dostosowana do okreÊlonych
potrzeb regionu i spo∏ecznoÊci. Skupia si´
na dzia∏aniach, które umo˝liwiajà odmienne
ni˝ dotychczas rozwiàzywanie problemów
spo∏ecznych oraz przynoszà pozytywne
rezultaty w funkcjonowaniu grup spo∏ecznych.
Jednym z obszarów, w których programy
innowacyjne poszukujà nowych i lepszych
rozwiàzaƒ jest obszar „zatrudnienie i inte-
gracja spo∏eczna”.

Projekty innowacyjne pojawiajà si´
zwykle tam, gdzie brakuje w∏aÊci-
wych metod, narz´dzi i instrumen-
tów pomocy oferowanych ró˝nym
grupom spo∏ecznym. Innowacja spo-
∏eczna wià˝e si´ z zaszczepianiem
nowych wartoÊci, pomys∏ów, pro-
jektów, a tym samym oznacza
wprowadzenie pozytywnych zmian
do danej zbiorowoÊci. Zmiana do-
tyczy zawsze konkretnego miejsca
i czasu, jest jasna, prosta oraz dos-
tosowana do okreÊlonych potrzeb
regionu i spo∏ecznoÊci.
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Nale˝y podkreÊliç, ˝e innowacjà spo∏ecznà
jest nie tylko to, co nowatorskie i unika-
towe w skali Êwiatowej, ale tak˝e to, co jest
nowoÊcià dla danej spo∏ecznoÊci lokalnej
lub regionu. PO KL daje ogromnà mo˝li-
woÊç wypracowania takiego w∏aÊnie inno-
wacyjnego rozwiàzania, jego wypromowa-
nia oraz wprowadzenia do praktycznego
stosowania.

Czy wspó∏praca ponadnarodowa w ramach
projektów z Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego mo˝e rozwiàzywaç problem ubóstwa 
i wykluczenia spo∏ecznego w Polsce? Z kim
mo˝emy si´ dzieliç swoimi doÊwiadczenia-
mi, z czyich doÊwiadczeƒ korzystaç?

W okresie programowania 2007–2013
wspó∏praca ponadnarodowa zosta∏a w∏à-
czona we wszystkie dzia∏ania wspó∏finan-
sowane ze Êrodków EFS. Poszczególne
paƒstwa Unii Europejskiej wskazujà
obszary, w których wspó∏praca tego typu
mo˝e przynieÊç najlepsze efekty. W Polsce
przyj´to, ˝e projekty wspó∏pracy ponad-
narodowej b´dà wdra˝ane w ramach
wszystkich Priorytetów PO KL, z wyjàtkiem
przedsi´wzi´ç wspierajàcych inicjatywy
lokalne na obszarach wiejskich. Realizujàc
projekty wspó∏pracy ponadnarodowej, mo˝na
wi´c wspieraç adaptacyjnoÊç pracowników
i przedsi´biorstw, zatrudnienie, integracj´
spo∏ecznà, reform´ systemu kszta∏cenia
oraz administracj´ publicznà, a tak˝e dzia∏aç
na rzecz zmniejszania obszarów wyklu-

czenia spo∏ecznego. DoÊwiadczenia ostat-
nich lat pokazujà, ˝e tego rodzaju przed-
si´wzi´cia realizowane przez polskie pod-
mioty we wspó∏pracy z par tnerami z innych
krajów nie tylko cieszà si´ rosnàcym zain-
teresowaniem, ale tak˝e sà coraz bardziej
efektywne, o czym Êwiadczà m.in. rezultaty
zrealizowanych ju˝ w Polsce projektów Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
W PO KL projekty wspó∏pracy ponadnaro-
dowej mo˝na podzieliç na dwie grupy. Pier-
wsza z nich – to wyodr´bnione projekty
wspó∏pracy ponadnarodowej. W tym wy-
padku ju˝ na etapie planowania projektu
(zarówno jego celów, jak i rezultatów)
zak∏ada si´ wspó∏prac´ ponadnarodowà.
Jest ona warunkiem koniecznym nie tylko
do realizowania dzia∏aƒ projektowych, ale
tak˝e do osiàgni´cia celów i wypracowania
rezultatów. Do drugiej grupy nale˝à projek-
ty z komponentem wspó∏pracy ponadnaro-
dowej. W∏àczenie tego komponentu jest
mo˝liwe zarówno na etapie planowania,
jak i w trakcie realizacji tzw. projektu
standardowego. Szczególnà kategorià takich
projektów sà projekty innowacyjne z kom-
ponentem wspó∏pracy ponadnarodowej.
Projekty takie wyodr´bnione sà ze wzgl´du
na innowacyjnoÊç, natomiast w∏àczenie 
do nich komponentu wspó∏pracy ponad-
narodowej odbywa si´ wed∏ug takich
samych zasad jak w projektach standardo-
wych. War to jednak zaznaczyç, ˝e w kon-
kursach na projekty innowacyjne wspó∏-
prac´ ponadnarodowà traktuje si´ jako
element zalecany.
Par tnerstwo ponadnarodowe umo˝liwia
jego cz∏onkom wzajemne korzystanie ze swych
doÊwiadczeƒ i wiedzy, adaptowanie roz-
wiàzaƒ wypracowanych i wdro˝onych w innych
krajach, dost´p do informacji na temat
mi´dzynarodowych osiàgni´ç w danej dzie-
dzinie. Ponadto pozwala na maksymali-
zowanie celów projektu poprzez wypra-
cowanie konkretnego produktu i rezultatu,
którego stworzenie by∏oby utrudnione bez
wspó∏pracy z partnerami ponadnarodowymi.
Wspó∏praca ponadnarodowa w ramach
realizacji dzia∏aƒ w PO KL mo˝e w znacz-

nym stopniu przyczyniç si´ do promocji 
i wdra˝ania nowych rozwiàzaƒ w obszarze
przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu.

Jaka jest Pana ogólna ocena Europejskiego
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Spo∏ecznym? Czy to przedsi´wzi´cie spe∏nia
pok∏adane w nim oczekiwania?

Zapobieganie ubóstwu i walka z tym zja-
wiskiem wymagajà kompleksowego podejÊcia
zarówno na poziomie krajowym, jak i lokal-
nym; z tego wzgl´du w okresie jednego
roku nie jest mo˝liwe osiàgni´cie spektaku-
larnych sukcesów. Pozytywne zmiany przy-
noszà natomiast dzia∏ania wieloletnie. Jako
przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç program „Pomoc
paƒstwa w zakresie do˝ywiania”, za po-
mocà którego rzàd wspiera finansowo
gminy w realizacji bezp∏atnego do˝ywiania
dzieci oraz osób doros∏ych. Po kilku latach
dzia∏ania programu nie ma ju˝ jego bene-
ficjentów, którzy spe∏nialiby okreÊlone
ustawà, podwy˝szone kryterium docho-
dowe uprawniajàce do bezp∏atnej pomocy,
a którzy nie byliby obj´ci programem 
ze wzgl´du na brak Êrodków.
Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej od lat realizuje programy: „Powrót osób
bezdomnych do spo∏ecznoÊci”, „Aktywne
formy przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecz-
nemu”, „Oparcie spo∏eczne dla osób z za-
burzeniami psychicznymi” „Âwietlica, praca,
sta˝ – socjoterapia w Êrodowisku gmin-
nym”.
Dzia∏ania prowadzone w ramach Europej-
skiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Spo∏ecznym uzupe∏niane sà po-
przez projekty systemowe z EFS (Priorytet
VII: „Promocja integracji spo∏ecznej” PO KL),
które Êwietnie odpowiadajà na aktualne
wyzwania spo∏eczne. W ramach Priorytetu
VII podejmowane sà przede wszystkim
dzia∏ania zmierzajàce do u∏atwienia do-
st´pu do rynku pracy osobom zagro˝onym
wykluczeniem spo∏ecznym oraz rozwijania
instytucji ekonomii spo∏ecznej jako skutecz-
nej formy integracji spo∏eczno-zawodowej.•

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Realizujàc projekty wspó∏pracy po-
nadnarodowej, mo˝na wspieraç adap-
tacyjnoÊç pracowników i przed-
si´biorstw, zatrudnienie, integracj´
spo∏ecznà, reform´ systemu kszta∏-
cenia oraz administracj´ publicznà,
a tak˝e dzia∏aç na rzecz zmniejsza-
nia obszarów wykluczenia spo∏ecz-
nego. DoÊwiadczenia ostatnich lat
pokazujà, ˝e tego rodzaju przedsi´-
wzi´cia realizowane przez polskie
podmioty we wspó∏pracy z part-
nerami z innych krajów nie tylko
cieszà si´ rosnàcym zaintereso-
waniem, ale tak˝e sà coraz bardziej
efektywne, o czym Êwiadczà m.in.
rezultaty zrealizowanych ju˝ w Polsce
projektów Programu Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL.

Wspó∏praca ponadnarodowa w ra-
mach realizacji dzia∏aƒ w PO KL
mo˝e w znacznym stopniu przyczy-
niç si´ do promocji i wdra˝ania nowych
rozwiàzaƒ w obszarze przeciw-
dzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu.
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Innowacyjne bieguny wzrostu
W czasie, kiedy ˝y∏ i publikowa∏ Marshall, w ekonomii
przewa˝a∏a teoria rozwoju egzogenicznego (zewn´trz-
nego), nazywana czasem rozwojem „od góry”. Przedsta-
wicielem tego nurtu by∏ austriacki ekonomista Joseph 
A. Schumpeter, twórca poj´cia „innowacja”. 
Wed∏ug niego innowacj´ nale˝y wiàzaç z:
r wprowadzeniem nowego towaru, z jakim konsumenci

nie mieli jeszcze do czynienia lub nowego gatunku
jakiegoÊ towaru;

r wprowadzeniem nowej metody produkcji, jeszcze prak-
tycznie nie wypróbowanej w danej dziedzinie prze-
mys∏u;

r otwarciem nowego rynku, czyli takiego, na którym dany
rodzaj krajowego przemys∏u uprzednio nie dzia∏a∏, i to
bez wzgl´du, czy rynek ten istnia∏ wczeÊniej, czy te˝ nie;

r zdobyciem nowego êród∏a surowców lub pó∏fabry-
katów, i to niezale˝nie od tego, czy êród∏o ju˝ istnia∏o,
czy te˝ musia∏o byç dopiero stworzone;

r wprowadzeniem nowej organizacji jakiegoÊ przemys∏u
(np. stworzenie monopolu bàdê jego z∏amanie).

Analizujàc teori´ Schumpetera, nale˝y zauwa˝yç, ˝e po-
strzega∏ on innowacje jako zjawisko liniowe, które jest
efektem aktywnoÊci pojedynczego podmiotu. Uwa˝a∏, 
˝e tylko du˝e przedsi´biorstwa o pozycji monopolistycz-
nej sà zdolne do prowadzenia badaƒ i wdra˝ania inno-
wacji. Poglàd taki traktuje innowacje jako czynnik
zewn´trzny wprowadzany do rzeczywistoÊci ekonomi-
cznej przez silny podmiot, wokó∏ którego dokonuje si´
post´p. Schumpeter twierdzi∏, ˝e innowacja jest proce-
sem, sk∏adajàcym si´ z nast´pujàcych etapów:
r inwencja (pomys∏);
r innowacja (zastosowanie pomys∏u);
r imitacja (upowszechnienie).

Francuski badacz François Perroux, rozwijajàcy teori´
Schumpetera, zauwa˝y∏, ˝e wzrost gospodarczy nie za-
chodzi wsz´dzie, nie nast´puje w tym samym czasie i prze-
biega z ró˝nà si∏à. Spostrze˝enia te ukszta∏towa∏y 
tzw. teori´ biegunów wzrostu. Teoria ta – majàca charak-
ter sektorowy – podkreÊla rol´ si∏y nap´dowej, jakà sà dla
regionu wielkie przedsi´biorstwa. Rol´ sektorowego
bieguna wzrostu w latach szeÊçdziesiàtych i siedem-
dziesiàtych XX wieku pe∏ni∏o centrum przemys∏u moto-
ryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych – Detroit. Biegun
taki oddzia∏uje na region, przyczyniajàc si´ do wzrostu,
indukuje inwestycje, prowadzi do zmian strukturalnych,
pobudza rozwój, inspiruje innowacje, powoduje roz-
przestrzenianie si´ wzrostu. Szwedzki ekonomista Gunnar
Myrdal zauwa˝y∏, ˝e teoria biegunów wzrostu nie docenia
przestrzennego zró˝nicowania czynników spo∏ecznych 
i infrastrukturalnych, dlatego w swoim modelu kumulatyw-
nej przyczynowoÊci stwierdza, ˝e bieguny wzrostu majà
charakter regionalny. Jako przyk∏ad regionów pe∏niàcych
rol´ biegunów wzrostu mogà pos∏u˝yç regiony le˝àce 
na terenie tzw. europejskiego banana – pasa ciàgnàcego
si´ od po∏udniowej Anglii, poprzez Belgi´, Holandi´,
pogranicze niemiecko-francuskie do pó∏nocnych W∏och.
Teorie biegunów wzrostu – zarówno sektorowe, jak i regio-
nalne – sà ch´tnie wykorzystywane do dzisiaj w celu

wspierania twierdzenia, ˝e do tworzenia rozwoju i inno-
wacji sà niezb´dne centra, metropolie, zjawiska ponad-
przeci´tne. MyÊl ta zosta∏a rozwini´ta przez José 
R. Lausena, który dokona∏ syntezy teorii biegunów sek-
torowych i regionalnych, co pozwoli∏o mu stwierdziç, 
˝e innowacje determinujà post´p. Innymi s∏owy: post´p
czy rozwój nie mo˝e si´ dokonywaç bez innowacji. f

Post´p czy rozwój nie mo˝e si´ dokonywaç 
bez innowacji.

Innowacje jak 
wiosenny deszcz
Trevor J. Barnes i Meric S. Gertler, nawiàzujàc do znanego stwierdzenia brytyjskiego ekonomisty,
twórcy teorii elastycznoÊci popytu, Alfreda Marshalla, w swojej ksià˝ce The New Industrial Geogra-
phy, Regions, Regulations and Institutions piszà: „Musi byç coÊ «w powietrzu» (…), co umo˝liwia
rozwijaç si´ innowacjom w jednym miejscu, a uniemo˝liwia w innym”.Takie stwierdzenie mo˝e byç
dla wielu osób zaskakujàce, gdy˝ innowacji nie postrzegamy jako deszczu, który wisi w powietrzu 
i w koƒcu zaczyna padaç. Aby lepiej zrozumieç stanowisko autorów, warto przyjrzeç si´ bli˝ej,
jak ewoluowa∏y teorie rozwoju regionalnego oraz jakie w nich miejsce zajmujà innowacje.
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Innowacyjne peryferie
Wy˝ej wymienione teorie wyraênie ró˝nicujà centra (w Polsce
np. oÊrodki wielkomiejskie – Warszawa, Kraków, Wroc∏aw,
Poznaƒ), rozumiane jako bieguny wzrostu, niezb´dne 
do rozwoju regionu, oraz peryferie, które majà byç tylko
odbiorcami post´pu, niezdolnymi do kreowania inno-
wacji. Cz´Êç ekonomistów nie zgadza si´ z takim podejÊ-
ciem, uwa˝ajàc ˝e powoduje ono utrat´ potencja∏u
peryferii (potencja∏u wewn´trznego – endogenicznego).
Warto zauwa˝yç, ˝e historia ekonomii pokazuje nam przy-
k∏ady innowacji i rozwoju, które mia∏y êród∏o w peryfe-
riach. Ju˝ Schumpeter zauwa˝y∏, ˝e w XIX wieku prze-
mys∏ bawe∏niany, w którym koncentrowa∏y si´ innowacje,
by∏ zlokalizowany na peryferiach. Zjawisko to mo˝na by∏o
zauwa˝yç tak˝e na ziemiach polskich, np. w ¸odzi, która
w tym czasie by∏a ma∏à, peryferyjnà miejscowoÊcià. Jako
inny przyk∏ad innowacji, które mia∏y êród∏o na peryfe-
riach mo˝e pos∏u˝yç zjawisko tzw. Trzeciej Italii w latach
siedemdziesiàtych XX wieku. Nazwà tà okreÊlono ponad-
przeci´tny rozwój peryferii pó∏nocno-wschodnich W∏och.
Rozkwit ten dokonywa∏ si´ w czasie kryzysu paliwowego
na Êwiecie i poza centrami wzrostu. Jego êród∏em by∏
potencja∏ ma∏ych, lokalnych spo∏ecznoÊci, co pozwoli∏o
na wprowadzenie do ˝ycia gospodarczego i spo∏ecznego
wielu innowacji.

Innowacyjne Êrodowisko
Zjawisko innowacji na peryferiach zacz´li badaç w∏oscy
ekonomiÊci, których z czasem wsparli koledzy z Francji 
i Szwajcarii. W 1986 roku utworzono Europejskà Grup´
Badawczà Ârodowisk Innowacyjnych (Groupe Recherche
Européen sur les Milieux Innovateurs – GREMI), istnie-
jàcà do dzisiaj i badajàcà Êrodowiska innowacyjne (milieu

innovateur). GREMI ma istotny wp∏yw na nowe podejÊcie
do polityki regionalnej Unii Europejskiej. W rozumieniu
badaczy GREMI Êrodowisko (milieu) ma wymiar terytorial-
ny i pewien wyraz niematerialny, którym jest niepisana
umowa innowacyjna. Dzi´ki niepisanym zasadom i powià-
zaniom w milieu utrzymywana jest równowaga mi´dzy
konkurencjà a wspó∏pracà. Milieu cechuje si´ jednoÊcià,
spójnoÊcià, specyficznymi postawami, kumulacjà umiej´t-
noÊci, praktyk i przychylnego klimatu do tworzenia
innowacji. W takim poj´ciu innowacja traktowana jest jako
wielostronna transakcja mi´dzy przedsi´biorcami, admini-
stracjà, instytucjami edukacyjnymi i innymi wa˝nymi
lokalnie podmiotami. W ten sposób tworzy si´ atmosfera
przychylna innowacyjnym zmianom. Innowacje sà czymÊ

po˝àdanym i oczekiwanym, nie przypisuje si´ ich cen-
trom-biegunom czy pojedynczym podmiotom, ale Êro-
dowisku, które umie stworzyç szczególny rodzaj przychyl-
nej atmosfery, twórczego napi´cia, oczekiwania na inno-
wacje. Ârodowisko innowacyjne jest tworzone przez ca∏à
spo∏ecznoÊç – przedsi´biorców, pracowników, w∏adze,
polityków, instytucje edukacyjne itd. Jako dobry przyk∏ad
rozwoju dokonujàcego si´ w ostatnich dekadach dzi´ki
innowacyjnemu Êrodowisku mo˝e pos∏u˝yç rozwój regio-
nów Irlandii czy Finlandii.
PodejÊcie reprezentowane przez GREMI jest zasadniczo
ró˝ne od Schumpeterowskiego. Mo˝na stwierdziç, ˝e w tym
pierwszym uj´ciu innowacja jest czymÊ oczekiwanym, co „wisi
w powietrzu”, czymÊ, co nieuchronnie musi si´ zdarzyç.
Po˝àdana jak wiosenny deszcz, który powoduje rozkwit,
zmieniajàc otoczenie na lepsze. W przeciwieƒstwie jednak
do deszczu – innowacje same nie spadnà z nieba, ale,
zgodnie z prezentowanym podejÊciem, b´dà efektem d∏u-
gotrwa∏ej wspó∏pracy wielu podmiotów.

Innowacyjna Polska
Innowacje, ze wzgl´du na ich aspekt prorozwojowy, sà
bardzo wa˝ne z punktu widzenia polityki spo∏eczno-
-gospodarczej paƒstw Unii Europejskiej, w tym Polski.
Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach strate-
gicznych i w ich wdra˝aniu. Unia Europejska wyraênie
artyku∏uje jako cel wspieranie i u∏atwianie innowacji
zarówno w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, jak 
i w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych w sprawie wzros-
tu gospodarczego i zatrudnienia. Na poziomie krajowym,
w Polsce, znajduje to odzwierciedlenie w Narodowych
Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) oraz w pro-
gramach operacyjnych finansowanych z funduszy struktu-
ralnych. NSRO wskazujà na koniecznoÊç rozwoju poten-
cja∏u endogenicznego oÊrodków miejskich poprzez pro-
mowanie tam innowacyjnoÊci. Mo˝na stwierdziç, ˝e takie
podejÊcie ∏àczy teori´ biegunów wzrostu z teorià wyko-
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Innowacje sà czymÊ po˝àdanym i oczekiwanym, nie przypisuje si´ ich centrom-biegunom czy poje-
dynczym podmiotom, ale Êrodowisku, które umie stworzyç szczególny rodzaj przychylnej atmosfery,
twórczego napi´cia, oczekiwania na innowacje. Ârodowisko innowacyjne jest tworzone przez ca∏à
spo∏ecznoÊç – przedsi´biorców, pracowników, w∏adze, polityków, instytucje edukacyjne itd.

Innowacja jest czymÊ oczekiwanym, co „wisi 
w powietrzu”, czymÊ, co nieuchronnie musi si´
zdarzyç. Po˝àdana jak wiosenny deszcz, który
powoduje rozkwit, zmieniajàc otoczenie na lep-
sze. W przeciwieƒstwie jednak do deszczu –
innowacje same nie spadnà z nieba, ale, zgodnie
z prezentowanym podejÊciem, b´dà efektem
d∏ugotrwa∏ej wspó∏pracy wielu podmiotów.
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rzystania potencja∏u endogenicznego poprzez podkreÊle-
nie mo˝liwoÊci rozwoju miast dzi´ki wykorzystaniu
zasobów lokalnych. Niemniej jednak warto zauwa˝yç, 
˝e podejÊcie to zaniedbuje peryferie, zwracajàc uwag´
przede wszystkim na oÊrodki miejskie. Przywo∏ujàc teori´
kumulatywnej przyczynowoÊci Myrdala, nale˝y uznaç, 
˝e spowoduje to prawdopodobnie „wysysanie” zasobów 
z terenów peryferyjnych do miast.
NSRO sà realizowane poprzez programy operacyjne.
Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest
Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki. W PO KL zosta∏
wydzielony komponent innowacyjny, na który mo˝e byç
wydatkowane maksymalnie 5% alokacji programu. Obecnie
w Polsce realizowanych jest oko∏o 70 projektów innowa-
cyjnych finansowanych ze Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego, o ∏àcznej wartoÊci niespe∏na 200 mln
z∏. Zaledwie kilka projektów realizowanych jest w ma∏ych
oÊrodkach (poni˝ej 50 tys. mieszkaƒców). Fakt ten
potwierdza za∏o˝enia NSRO, dotyczàce wspierania oÊrod-
ków miejskich o wi´kszym potencjale rozwojowym.

Ciekawa wydaje si´ odpowiedê na pytanie, czy innowacje
zawarte w projektach sà efektem pracy pojedynczych pod-
miotów, o du˝ym potencjale, czy raczej dorobkiem
Êrodowiska. Jest to pytanie o to, czy mamy w Polsce do czy-
nienia ze Êrodowiskami innowacyjnym w rozumieniu
GREMI – obejmujàcymi du˝à cz´Êç spo∏ecznoÊci lokal-
nych, zwiàzanych niepisanà umowà innowacyjnà, które sà
w stanie kreowaç innowacje i dokonywaç post´pu na szer-
szà skal´. Czy innowacje w Polsce sà czymÊ, „co wisi 
w powietrzu”, czy raczej aktywnoÊcià pojedynczych pod-
miotów? Czy spadnie na nas deszcz innowacji, czy tylko
pojedyncze krople? •

Maciej Zmys∏owski

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Innowacje, ze wzgl´du na ich aspekt prorozwo-
jowy, sà bardzo wa˝ne z punktu widzenia polityki
spo∏eczno-gospodarczej paƒstw Unii Europej-
skiej, w tym Polski. Znajduje to odzwierciedlenie
w dokumentach strategicznych i w ich wdra˝aniu.
Unia Europejska wyraênie artyku∏uje jako cel
wspieranie i u∏atwianie innowacji zarówno w Stra-
tegicznych Wytycznych Wspólnoty, jak i w Zinte-
growanym Pakiecie Wytycznych w sprawie
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
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Jak narodzi∏ si´ pomys∏ na projekt „Faber
– rzemios∏o motorem tworzenia zawo-
dów kreatywnych”?

Zacz´liÊmy od og∏oszenia konkursu na par t-
nerów projektu innowacyjnego, którego
tematem by∏a propozycja modernizacji
ofer ty kszta∏cenia zawodowego w powià-
zaniu z potrzebami rynku pracy. Zaintere-
sowanie wykaza∏ Ogólnopolski Cech Rze-
mieÊlników Ar tystów, rzetelnie uzasadniajàc
potrzeb´ wspó∏pracy z miastem w zakresie
wsparcia procesu szkoleƒ m∏odych rze-
mieÊlników. W toku dalszych prac wspólnie
wypracowaliÊmy koncepcj´ projektowà
zgodnie z wytycznymi og∏oszonego konkursu.

Czyli projekt jest koncepcjà wypracowanà
wspólnie z Ogólnopolskim Cechem Rze-
mieÊlników Artystów?

Projekt by∏ inspirowany koncepcjà Cechu.
Ma jednak charakter typowo par tnerski, bo
jego autorami sà obydwie strony. Pogodzi-
liÊmy oczekiwania Cechu z mo˝liwoÊciami 
i planami rozwojowymi miasta, co nie by∏o
∏atwym zadaniem. Jak pokazujà wczeÊniej-
sze doÊwiadczenia, z powodu drobnych
niedopracowanych elementów na etapie

tworzenia projektu, mo˝e póêniej wyniknàç
wiele problemów przy jego realizacji. Dla-
tego wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e lepiej jest
poÊwi´ciç wi´cej czasu na szczegó∏owe
opracowanie koncepcji projektu. JeÊli
bowiem decydujemy si´ na par tnerstwo,
to wymagamy naprawd´ du˝ego zaan-
ga˝owania na etapie przygotowywania pro-
jektu. Cech temu wyzwaniu sprosta∏.

Dlaczego z∏o˝yli Paƒstwo wniosek w ramach
konkursu na projekty innowacyjne testu-
jàce w Programie Operacyjnym Kapita∏
Ludzki?

Przywiàzujemy ogromnà wag´ do projek-
tów innowacyjnych, gdy˝ pozwalajà one
przetestowaç pewne koncepcje, co do któ-
rych nie mamy stuprocentowej pewnoÊci,
˝e sà skuteczne i adekwatne. Wymaga to
dobrego przygotowania, sporej odwagi
decyzyjnej i umiej´tnoÊci zarzàdzania pro-
jektowego. Ponadto konstrukcja konkur-
sów, w tym równie˝ wniosku, niejako
wymusza podejÊcie standardowe, co oznacza,
˝e trzeba szczegó∏owo bud˝etowaç wszyst-
kie elementy projektu, okreÊliç planowane
dzia∏ania w czasie, a przede wszystkim
dok∏adnie okreÊliç produkt koƒcowy. K∏óci

si´ to troch´ z ideà innowacyjnoÊci. Nie
mo˝emy bowiem do koƒca okreÊliç specy-
fiki tego, co uzyskamy w efekcie projektu,
ale rozumiemy, ˝e sà pewne wymagania
administracyjne, które muszà byç spe∏-
nione. Ciesz´ si´, ˝e w PO KL jest miejsce
na projekty innowacyjne, bo otwiera to
przed beneficjentami nowe mo˝liwoÊci.
Jak to rozumiemy z perspektywy Urz´du?
W wielu dziedzinach mo˝na dokonaç
usprawnieƒ, zastosowaç nowe rozwiàzania
(np. nowe formy organizacji pracy, pro-
mocji, aktywizacji spo∏ecznej, nowoczesne
metody rozwiàzywania konfliktów spo∏ecz-
nych czy szybsze reagowanie na uwagi
mieszkaƒców). Jednak bez przeprowa-
dzenia odpowiednich badaƒ trudno jest 
te rozwiàzania wdro˝yç. W ramach
innowacyjnego projektu testujàcego mo˝e-
my dane rozwiàzania zaproponowaç 
oraz przebadaç jeszcze przed ich wdro˝e-
niem, aby w wersji ostatecznej by∏y
skuteczne i efektywne.

Istotne jest dla nas zastosowanie w mieÊcie
idei „zarzàdzania opar tego na dowodach”
(ang. evidence based policy). Projekt
„Faber…” jest cz´Êcià pakietu opraco-
wanych przez nas koncepcji. Przyst´pujemy
równie˝ do realizacji projektów badawczych
o charakterze paneuropejskim w ramach
programu ESPON, Europejskiej Wspó∏pra-
cy Terytorialnej oraz innych programów
europejskich. Najcz´Êciej jednak korzys-
tamy z PO KL. Mówi´, o tym, aby pokazaç,
˝e dzia∏ania, które podejmujemy w ramach
projektów sà cz´Êcià wi´kszej koncepcji.
Elementami spisanymi wczeÊniej w ramach

Jak pokazujà wczeÊniejsze doÊwiadczenia, z powodu drobnych niedopracowa-
nych elementów na etapie tworzenia projektu, mo˝e póêniej wyniknàç wiele
problemów przy jego realizacji. Dlatego wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e lepiej jest
poÊwi´ciç wi´cej czasu na szczegó∏owe opracowanie koncepcji projektu. JeÊli
bowiem decydujemy si´ na partnerstwo, to wymagamy naprawd´ du˝ego zaan-
ga˝owania na etapie przygotowywania projektu.

Akademia Rzemios∏ 
Ar tystycznych

Rozmowa z Tomaszem Pactwà, zast´pcà dyrektora Biura Funduszy Europejskich w Urz´dzie m.st. Warszawy,
na temat projektu „Faber – rzemios∏o motorem tworzenia zawodów kreatywnych w województwie mazowieckim”
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dokumentów strategicznych miasta (Spo∏ecz-
na strategia Warszawy – strategia rozwiàzy-
wania problemów spo∏ecznych na lata
2009–2020, Strategia Rozwoju m.st. War-
szawy do 2020 roku) oraz powiàzanych 
z nimi lokalnych programów operacyjnych.
W d∏u˝szej perspektywie pozwoli to 
na efektywniejsze wydatkowanie Êrodków
publicznych na sfer´ spo∏ecznà. To trudny
temat, ale myÊl´, ˝e war to si´ nim zaj-
mowaç.

„Zarzàdzanie oparte na dowodach”,
„efektywnoÊç zarzàdzania” – to brzmi
raczej jak has∏a ze strategii biznesowej
przedsi´biorstwa, a nie zasady dzia∏aƒ
administracji miasta…

Tak, ale czy mieszkaƒcy nie chcieliby, aby przy
zarzàdzaniu miastem cz´Êciowo zas-
tosowaç zasady wzi´te z biznesu? Podobny
proces mia∏ miejsce w latach osiemdziesià-
tych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjed-
noczonych. Wówczas rozpocz´to prace
nad opracowaniem zasad zarzàdzania pro-
jektowego w administracji znanych dziÊ
jako PMI czy PRINCE2. Uwa˝am, ˝e obecnie
niezb´dne jest zebranie i usystematy-
zowanie dobrych praktyk zarzàdzania 
w administracji samorzàdowej. Mamy coraz
wi´cej bardzo dobrych przyk∏adów w ca∏ej
Polsce. Sàdz´, ˝e war to by∏oby czerpaç 
z tych wzorców. Ale to temat na odr´bnà
rozmow´.

Kryzys rzemios∏a artystycznego jest
bolàczkà nie tylko Warszawy, ale wi´k-
szoÊci miast. Coraz mniej osób trudni si´
kamieniarstwem, stolarstwem, hafciarst-
wem czy krawiectwem. W jaki sposób
poprzez realizacj´ innowacyjnego projek-
tu zamierzajà Paƒstwo zwi´kszyç zain-
teresowanie rzemios∏em artystycznym?

Kryzys rzemios∏a artystycznego wynika przede
wszystkim z niewielkiego zainteresowania
m∏odzie˝y gimnazjalnej kontynuowaniem
nauki w szko∏ach zawodowych, w tym

rzemieÊlniczych. Kolejnà przyczynà tego
kryzysu jest rozwój technologiczny i wszech-
obecna standaryzacja w zakresie us∏ug 
i wytwarzania produktów. To sprawia,
˝e spada zapotrzebowanie na unikatowe 
i bardzo cz´sto drogie wyroby rzemios∏a
ar tystycznego. W zwiàzku z tym nast´puje
zanikanie zawodów rzemieÊlniczych. Z drugiej
strony mo˝emy spotkaç rzemieÊlników,
którzy sà bardziej wyedukowani i potrafià
si´ odnaleêç na rynku europejskim, gdzie
roÊnie popyt na wyroby wykonane pracà
ludzkà. Jednak ich produkty muszà si´
charakteryzowaç odpowiednià jakoÊcià 
i nawiàzywaç do tradycji, a nawet do kon-
kretnej epoki i stylu.
Ideà naszego projektu jest wspieranie
rzemios∏a ar tystycznego, zw∏aszcza tych
bran˝, na które istnieje wyraêne zapotrze-
bowanie. W ramach projektu planujemy
stworzenie narz´dzi, które umo˝liwià pod-
noszenie wiedzy i kwalifikacji rzemieÊlni-
ków oraz m∏odzie˝y kszta∏càcej si´ w tych
zawodach. Realizacja projektu w par tnerst-
wie oraz prowadzenie zakrojonych na sze-
rokà skal´ dzia∏aƒ upowszechniajàcych 
to czynniki, które mogà stanowiç poczàtek
debaty na temat jakoÊci kszta∏cenia zawo-
dowego w zawodach rzemieÊlniczych, a tak˝e
impuls zmian w przygotowywaniu progra-
mów nauczania zawodowego.
W ramach projektu zaplanowano dzia∏ania
promujàce rzemios∏o ar tystyczne, adreso-
wane do mieszkaƒców Warszawy. Istotnà
grupà odbiorców tych dzia∏aƒ, ze wzgl´du
na jej potencjalne znaczenie dla funkcjo-
nowania zawodów rzemios∏a ar tysty-
cznego, jest m∏odzie˝ gimnazjalna. W ostat-
nich latach w Polsce zwi´kszy∏o si´
zapotrzebowanie na wykwalifikowanà
kadr´ z wykszta∏ceniem zawodowym, w tym
równie˝ na pracowników wykonujàcych
zawody rzemieÊlnicze. Mimo to wÊród ab-
solwentów warszawskich gimnazjów naj-
wi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ licea ogól-
nokszta∏càce. Dlatego przewidujemy zorga-
nizowanie kampanii promujàcej kszta∏cenie
zawodowe w rzemioÊle ar tystycznym, dzi´ki
której gimnazjaliÊci b´dà w stanie w bardziej
Êwiadomy sposób wybraç kierunek dalszej
edukacji.

Projekt ma zdiagnozowaç, które zawody
rzemios∏a artystycznego sà potrzebne 
na lokalnym rynku. Nast´pnie wyniki tych
badaƒ pozwolà na opracowanie programu
szkoleniowego dla osób, które b´dà 
si´ kszta∏ciç w tych zawodach w ramach

Akademii Rzemios∏ Artystycznych. Czy
takie sà za∏o˝enia projektu i kto b´dzie
uczy∏ si´ w Akademii?

Projekt w ca∏oÊci zostanie poÊwi´cony
zawodom rzemieÊlniczym, które majà szan-
s´ na rozwój jako zawody rzemios∏a
ar tystycznego (np. kowal, krawiec czy in-
troligator). RzemieÊlnicy ci majà doskona∏à
mo˝liwoÊç kontynuowania swojej dzia-
∏alnoÊci i pozostania na rynku pracy, ale po-
winni oferowaç potencjalnym klientom
produkty ar tystyczne. Konieczna jest jed-
nak modernizacja kszta∏cenia zawodowego,
aby rzemieÊlnicy potrafili dostosowywaç
swoje us∏ugi do zmieniajàcego si´ zapo-
trzebowania klientów.
Dlatego w ramach projektu podj´ta zo-
stanie próba modernizacji ofer ty kszta∏ce-
nia w rzemioÊle ar tystycznym poprzez
opracowanie programu szkolenia umo˝li-
wiajàcego dokszta∏canie w tych zawodach.
Niestety, aktualne ramy programowe nie
uwzgl´dniajà w wystarczajàcym stopniu
wymiaru ar tystycznego zawodów rzemieÊl-
niczych, co utrudnia zdobycie odpowied-
nich kwalifikacji.W konsekwencji absolwen-
ci sà wyposa˝eni w wiedz´ teoretycznà,
umiej´tnoÊci praktyczne, ale brakuje im
dodatkowej wiedzy, dzi´ki której mogliby
wytwarzaç produkty ar tystyczne o unika-
towym charakterze. Dlatego te˝ w pro-
ponowanym programie szkolenia zostanie
silnie zaakcentowany kontekst historyczny
rzemios∏a, w tym danej bran˝y (wyty-
powanej na podstawie wyników badaƒ),

aspekty estetyczne rzemios∏a oraz elemen-
ty przedsi´biorczoÊci umo˝liwiajàce funkcjo-
nowanie na rynku pracy jako rzemieÊlnik
ar tysta.
Zanim zostanie opracowany odpowiedni
program szkolenia, konieczne jest prze-
prowadzenie rzetelnej analizy sytuacji w rze-
mioÊle ar tystycznym. W pierwszej fazie
realizacji projektu zamierzamy zleciç
przeprowadzenie dwóch badaƒ, których
wyniki pozwolà na opracowanie programu
szkolenia „Akademia Rzemios∏ Ar tystycz-
nych”.
W Akademii swojà wiedz´ i kwalifikacje
b´dà podnosiç m∏odzi pracownicy zatrud-

Ciesz´ si´, ˝e w PO KL jest miejsce
na projekty innowacyjne, bo otwiera
to przed beneficjentami nowe
mo˝liwoÊci.

Niezb´dne jest zebranie i usystema-
tyzowanie dobrych praktyk zarzà-
dzania w administracji samorzà-
dowej. Mamy coraz wi´cej bardzo
dobrych przyk∏adów w ca∏ej Polsce.
Sàdz´, ˝e warto by∏oby czerpaç 
z tych wzorców.

f
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nieni u rzemieÊlników w celu nauki zawodu
w rzemioÊle ar tystycznym, rzemieÊlnicy-
-pracodawcy kszta∏càcy w rzemioÊle ar ty-
stycznym, którzy chcà podnieÊç swoje
kwalifikacje, a tak˝e uczniowie i s∏uchacze
szkó∏ oraz placówek oÊwiatowych prowa-
dzàcych kszta∏cenie w rzemioÊle artystycznym.

O których obszarach w projekcie mo˝na
mówiç, ˝e sà innowacyjne?

InnowacyjnoÊç proponowanego projektu
przejawia si´ w kilku wymiarach. Po pier-
wsze – w wymiarze grupy docelowej.
Wsparciem zostanà obj´ci rzemieÊlnicy-
-pracodawcy, którzy kszta∏cà w zawodach
rzemios∏a ar tystycznego oraz osoby, które
nie korzysta∏y dotychczas z pomocy pole-
gajàcej na podnoszeniu kwalifikacji, m.in. ze
wzgl´du na brak odpowiedniej ofer ty szko-
leniowej dotyczàcej zawodów rzemios∏a
ar tystycznego.
Po drugie – innowacyjnoÊç wyra˝a si´ w wy-
miarze zdefiniowanego problemu. Kwestia
niedoskona∏oÊci kszta∏cenia w zawodach
rzemios∏a ar tystycznego zosta∏a dostrze-
˝ona przez organizacje rzemios∏a, m.in. par t-
nera projektu. Program szkolenia, który
zostanie wypracowany w ramach projektu,
nie b´dzie alternatywnà ofer tà kszta∏cenia
w zawodach rzemios∏a ar tystycznego, lecz
jej komplementarnym elementem, który
umo˝liwi grupom docelowym podniesienie
kwalifikacji, a tym samym zwi´kszy ich
szanse na rynku pracy. B´dzie tak˝e punk-
tem wyjÊcia do rozpocz´cia dyskusji na temat
modernizacji obecnej ofer ty kszta∏cenia.
Po trzecie – wyrazem innowacyjnoÊci sà
formy wsparcia. Szkolenie skoncentrowane
na rzemioÊle ar tystycznym b´dzie si´ sk∏adaç
z dwóch bloków tematycznych: ogólnego,
obejmujàcego zagadnienia historii sztuki,
historii rzemios∏a, w tym rzemios∏a ar tysty-
cznego i podstaw przedsi´biorczoÊci, oraz
bloku poÊwi´conego wybranym bran˝om
rzemios∏a ar tystycznego, na które jest
najwi´ksze zapotrzebowanie na warszaw-
skim rynku (bran˝e zostanà wytypowane

na etapie diagnozy i analizy sytuacji
rzemios∏a ar tystycznego). Szkolenie b´dzie
prowadzone w atrakcyjnej formie – oprócz
wyk∏adów przewiduje si´ równie˝ m.in.
wizyty w galeriach, muzeach, wizyty stu-
dyjne w pracowniach rzemieÊlniczych, pra-
cowniach konserwacji dzie∏ sztuki oraz
zaj´cia praktyczne. Program szkolenia
b´dzie testowany przez jeden rok,
pokrywajàcy si´ z rokiem akademickim,
w podziale na dwa semestry. Zak∏adamy,
˝e w wyniku odbytego szkolenia uczestnicy
podniosà poziom swojej wiedzy i kwali-
fikacji w zakresie rzemios∏a artystycznego,
dzi´ki czemu zostanà przygotowani do wy-
konywania produktów tego rzemios∏a.
Po czwar te wreszcie – innowacyjnoÊç
przejawia si´ w zakresie rezultatów projek-
tu. Innowacyjnym rezultatem (produktem)
wypracowanym, a nast´pnie upowszechnia-
nym i w∏àczanym do g∏ównego nur tu poli-
tyki w ramach projektu b´dzie program
szkolenia pod tytu∏em „Akademia Rzemios∏
Ar tystycznych”, który uwzgl´dni specyfik´
warszawskiego rynku pracy.

Czy udzia∏ w konkursach na projekty
innowacyjne jest trudniejszy ni˝ w kon-
kursach na projekty standardowe? 

Ubieganie si´ o Êrodki na projekty innowa-
cyjne jest zdecydowanie trudniejsze. Ka˝dy
projekt jest inny, a proces jego powstawa-
nia jest indywidualny i roz∏o˝ony w czasie.
Pewnych rzeczy po prostu nie mo˝na
przyspieszyç. W naszym przypadku proces
ten trwa Êrednio 3 miesiàce (chocia˝ cz´s-
to jest d∏u˝szy). Przygotowaniem zajmuje si´
dwóch pracowników, przy czym w ostatniej
fazie w∏àcza si´ jeszcze jedna osoba 
lub eksper t zewn´trzny do ostatecznej
weryfikacji wniosku.

Najistotniejsze przy przygotowywaniu pro-
jektu sà uzgodnienia mi´dzy par tnerami.
To zadanie le˝y po stronie lidera. Mo˝na
przyjàç, ˝e im wi´ksza liczba instytucji 
ze sobà wspó∏pracuje, tym d∏u˝szy jest

okres przygotowywania projektu.To jednak
element, na który zwracam szczególnà
uwag´. Wzajemne zobowiàzania nale˝y
ustaliç ju˝ na etapie wspólnie przygo-
towywanego wniosku. Jest to szczególnie
istotne w doÊç skomplikowanych, z punktu
widzenia zarzàdzania, projektach innowa-
cyjnych.

Jak, wed∏ug Pana, powinni si´ przygotowaç
projektodawcy, którzy b´dà sk∏adaç pro-
jekty innowacyjne i ponadnarodowe?  

Opowiem, jak to wyglàda w naszym
Urz´dzie, z perspektywy Biura Funduszy
Europejskich m.st. Warszawy. Zaczynamy
od wst´pnej koncepcji projektu, opracowa-
nej na podstawie naszej wiedzy na temat
zagadnienia, którego dotyczy konkurs oraz
dokumentów strategicznych i programów
operacyjnych obowiàzujàcych w mieÊcie.
Nast´pnie przyst´pujemy do analizy grup
zainteresowania (tj. jakie komórki w Urz´dzie
majà lub mogà mieç w swoich kompeten-
cjach zadania zbie˝ne do zaproponowanej
koncepcji). Kolejnym etapem sà spotkania,
po których opracowujemy koncepcj´ pro-
jektu. Po zaaprobowaniu koncepcji przez
decydentów w Urz´dzie, zgodnie z Ustawà
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
og∏aszamy konkurs na wybór par tnerów
krajowych do projektu. Konkurs trwa 21 dni.
W tym czasie staramy si´ spotykaç 
z potencjalnymi par tnerami, zach´cajàc ich
do sk∏adania wniosku na konkurs. Ponadto
rozpoczynamy poszukiwanie par tnera za-
granicznego, zaczynajàc od tych, z którymi
ju˝ realizowaliÊmy projekty.
Po rozstrzygni´ciu konkursu i stworzeniu
konsorcjum projektowego nast´puje pro-
ces opracowywania wst´pnej wersji pro-
jektu oraz uzgadniania harmonogramu
dzia∏aƒ. Wa˝ne jest, aby wszystkie ustalenia
merytoryczne mia∏y odzwierciedlenie w czy-
telnym bud˝ecie. Ostatnim etapem jest
sprawdzenie wniosku przez osob´, która
nie by∏a wczeÊniej bezpoÊrednio zaan-
ga˝owana w przygotowywanie projektu. Jej
zadaniem jest wychwycenie i poprawienie
b∏´dów oraz niedociàgni´ç we wniosku.
RównoczeÊnie przygotowywane sà wszyst-
kie za∏àczniki formalne.
To oczywiÊcie nasz przyk∏ad, ale ka˝dy sposób
jest dobry, jeÊli skutkuje przygotowaniem
dobrych, rozwojowych projektów. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski

Najistotniejsze przy przygotowywaniu projektu sà uzgodnienia mi´dzy part-
nerami. Mo˝na przyjàç, ˝e im wi´ksza liczba instytucji ze sobà wspó∏pracuje,
tym d∏u˝szy jest okres przygotowywania projektu.To jednak element, na który
zwracam szczególnà uwag´.Wzajemne zobowiàzania nale˝y ustaliç ju˝ na etapie
wspólnie przygotowywanego wniosku. Jest to szczególnie istotne w doÊç
skomplikowanych, z punktu widzenia zarzàdzania, projektach innowacyjnych.
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Jak du˝e by∏o zainteresowanie spotkaniem
i kto w nim uczestniczy∏?

Zainteresowanie spotkaniem by∏o spore.
Udzia∏ zadeklarowa∏o 40 osób, przysz∏y 34
osoby. W wi´kszoÊci byli to przedstawiciele
szkó∏ wy˝szych oraz firm prywatnych.

Jakie kwestie dotyczàce projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej
PO KL by∏y najcz´Êciej poruszane? Jakich
u∏atwieƒ oczekujà przyszli wnioskodawcy
od Wojewódzkiego Urz´du Pracy przy kon-
kursach na projekty innowacyjne i ponad-
narodowe PO KL?

Projektodawcy nie poruszajà ogólnej tema-
tyki dotyczàcej projektów innowacyjnych,
ale zadajà bardzo szczegó∏owe pytania.
Dotyczà one najcz´Êciej kwestii par tnerst-
wa ponadnarodowego, konstrukcji bud˝e-
tu, rezultatów osiàgni´tych w ramach pro-
jektu oraz w∏àczania ich do g∏ównego
nur tu polityki.
Zg∏aszajà tak˝e potrzeb´ uczestnictwa w szko-
leniach oraz konsultacji swoich pomys∏ów 
z przedstawicielami Instytucji PoÊredni-
czàcej.Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie,
wychodzàc naprzeciw tym oczekiwaniom,
postanowi∏ organizowaç specjalne dni na kon-
sultacje dla wnioskodawców zaintereso-
wanych projektami innowacyjnymi przy
udziale pracowników Wydzia∏ów Wdra˝a-
jàcych Priorytety, w których og∏oszono

konkursy. Spotkania cieszà si´ du˝ym
zainteresowaniem. 11 sierpnia br. odby∏o
si´ kolejne spotkanie dla beneficjentów
projektów innowacyjnych z eksper tem 
z Krajowej Instytucji Wspomagajàcej.

Czy wnioskodawcy coraz lepiej rozumiejà
specyfik´ projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej?

By∏o to ju˝ drugie spotkanie z osobami
zainteresowanymi projektami innowacyjny-
mi w ramach PO KL w naszym woje-
wództwie. Pierwsze spotkanie, dotyczàce
dokumentacji konkursowej, zorganizowane
po og∏oszeniu konkursu na projekty
innowacyjne, mia∏o przybli˝yç wnioskodaw-
com samà ide´ innowacyjnoÊci w PO KL.
W kolejnym spotkaniu (z realizatorami
PIW EQUAL, 5 lipca br.) udzia∏ wzi´li pro-
jektodawcy, którzy ju˝ dobrze wiedzieli,
co oznacza innowacyjnoÊç w PO KL.
Mo˝na to by∏o wywnioskowaç z pytaƒ,
które by∏y zadawane podczas panelu
dyskusyjnego. Pytania dotyczy∏y konkret-
nych pomys∏ów innowacyjnych, kwalifiko-
walnoÊci form wspó∏pracy ponadnaro-

dowej, tworzenia bud˝etu w projekcie
innowacyjnym oraz w∏àczania wypraco-
wanego przez wnioskodawc´ narz´dzia do
g∏ównego nur tu polityki.

Czy przedstawione przez wnioskodaw-
ców problemy pozwolà Paƒstwu lepiej
przygotowaç dokumentacj´ konkursowà,
oraz wzbogaciç elementy informacyjno-
promocyjne przy og∏aszanych konkur-
sach?

Niewàtpliwie. Spotkanie pokaza∏o, jak du˝ym
zainteresowaniem cieszà si´ projekty inno-
wacyjne w porównaniu z poprzednim rokiem.
Widzàc to zainteresowanie, coraz szerzej
promujemy tego typu projekty. Kolejnym
wydarzeniem by∏o zorganizowanie spotka-
nia potencjalnych beneficjentów z eksper-
tem Krajowej Instytucji Wspomagajàcej 
w siedzibie WUP w Szczecinie, o którym
ju˝ wspomnia∏am, oraz rozszerzenie podza-
k∏adki dotyczàcej innowacyjnoÊci i ponad-
narodowoÊci. Zaktualizowana zak∏adka za-
wiera dodatkowo podzak∏adki: „AktualnoÊ-
ci”, w której pojawiajà si´ informacje 
na temat spotkaƒ, szkoleƒ, konsultacji,

DoÊwiadczenia programu EQUAL
pozwalajà zmniejszyç ryzyko 
w projektach innowacyjnych PO KL
5 sierpnia 2010 roku Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie zorganizowa∏ spotkanie z realizatorami Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz z wnioskodawcami projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki. Celem spotkania by∏o przedstawienie ró˝nic w zasadach realizacji projektów innowacyjnych
mi´dzy PIW EQUAL a PO KL. Swoim doÊwiadczeniem podzielili si´ realizatorzy dwóch projektów EQUAL –
„Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” oraz „Telepraca szansà na zwalczanie
nierównoÊci i dyskryminacji na rynku pracy”.
O podsumowanie spotkania poprosiliÊmy Alin´ Szyd∏owskà z Wydzia∏u Koordynacji PO KL Wojewódzkiego
Urz´du Pracy w Szczecinie.

Problemy napotkane w PIW EQUAL mogà wystàpiç równie˝ w tej perspekty-
wie finansowej. Analiza doÊwiadczeƒ i problemów omawianych podczas spot-
kaƒ z realizatorami PIW EQUAL mo˝e przestrzec przysz∏ych wnioskodawców
projektów innowacyjnych PO KL przed niepowodzeniem, a tak˝e umo˝liwiç
podj´cie Êrodków zaradczych, tak aby zminimalizowaç to ryzyko. f



nowych publikacji, interpretacji dotyczà-
cych projektów innowacyjnych i wspó∏pra-
cy ponadnarodowej; „Eksper tyzy”, które 
na potrzeby projektów innowacyjnych
wykonali eksperci w ró˝nych obszarach
tematycznych; „Regionalne Sieci Tematy-
czne” – informacje dotyczàce koncepcji
funkcjonowania RST, uchwa∏, protoko∏ów
posiedzeƒ; „Rezultaty PIW EQUAL” – baza
rezultatów wypracowanych w poprzednim
okresie programowania w ramach Progra-
mu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
które mogà byç pomocne w konstruowa-
niu i realizacji projektów innowacyjnych 
w ramach PO KL.

Instytucje PoÊredniczàce zwracajà uwag´,
˝e jednym z g∏ównych problemów dla
wnioskodawców projektów innowacyjnych
oraz standardowych w ramach PO KL jest
udowodnienie, ˝e w projekcie przestrze-
gana jest zasada równoÊci szans kobiet 
i m´˝czyzn. Czy podmioty, które sk∏adajà
wnioski do Wojewódzkiego Urz´du Pracy
równie˝ majà z tym problem?

Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie nie
ma doÊwiadczenia w tej kwestii, gdy˝ 
w naszym regionie projekty innowacyjne
PO KL nie by∏y dotychczas realizowane.
Mimo to staramy si´ przybli˝aç wniosko-
dawcom ide´ równoÊci szans zarówno 
w projektach standardowych, jak i innowa-
cyjnych. Od momentu wprowadzenia na spot-
kaniach, podczas których omawiana jest
dokumentacja konkursowa, sta∏ej cz´Êci
poÊwi´conej zasadzie równoÊci szans kobiet
i m´˝czyzn, nastàpi∏ znaczàcy spadek liczby
wniosków niespe∏niajàcych tej zasady.

Na spotkaniu przedstawiono dwa projekty
innowacyjne, które zosta∏y zrealizowane
w ramach PIW EQUAL. Czy kwestie,
które przedstawili realizatorzy tych pro-
jektów (upowszechnianie i w∏àczenie 
do g∏ównego nurtu polityki – praktyczne
problemy, wspó∏praca partnerska, zamó-
wienia publiczne, pomoc publiczna) mogà
wystàpiç przy realizacji projektów inno-
wacyjnych PO KL?

Problemy napotkane w PIW EQUAL mogà
wystàpiç równie˝ w tej perspektywie finan-
sowej. Mo˝na natomiast je eliminowaç
w∏aÊnie dzi´ki takim spotkaniom jak to 

z realizatorami PIW EQUAL. Analiza do-
Êwiadczeƒ i problemów omawianych pod-
czas tych spotkaƒ mo˝e przestrzec
przysz∏ych wnioskodawców projektów inno-
wacyjnych PO KL przed niepowodzeniem,
a tak˝e umo˝liwiç podj´cie Êrodków zarad-
czych, tak aby zminimalizowaç to ryzyko.

Obydwa projekty EQUAL dotyczy∏y rynku
pracy. Pozwoli∏y wypracowaç innowacyjne
rozwiàzania, które zosta∏y przetestowane.
Mo˝e warto dalej te projekty upowszech-
niaç przez og∏aszanie konkursów na pro-
jekty innowacyjne upowszechniajàce?

Obecnie nie mamy w planach og∏oszenia
konkursów na projekty innowacyjne upo-
wszechniajàce. War to jednak podkreÊliç,
i˝ rezultaty wypracowane w ramach EQUAL
mogà byç równie˝ pomocne przy projek-
tach innowacyjnych testujàcych, w których
dane narz´dzie mo˝e byç testowane 
np. na innej grupie docelowej.

Czy w województwie zachodniopomorskim
funkcjonuje ju˝ Regionalna Sieç Tema-
tyczna? Jakie majà Paƒstwo wobec niej
oczekiwania?

JesteÊmy na etapie powo∏ywania sk∏adu
Regionalnej Sieci Tematycznej. Pierwsze po-
siedzenie, na którym wy∏onimy przewodni-
czàcego i wiceprzewodniczàcego, planu-
jemy zorganizowaç we wrzeÊniu br. Do
sk∏adu zachodniopomorskiej RST – poza
osobami, które obligatoryjnie powinny byç
w sk∏adzie Sieci (przedstawiciele Pod-
komitetu Monitorujàcego PO KL oraz Insty-
tucji PoÊredniczàcej PO KL) – chcemy
zaprosiç realizatorów projektów PIW
EQUAL, przedstawicieli uczelni, w∏adz re-
gionalnych oraz decydentów politycznych
ró˝nego szczebla w∏aÊciwych w obszarze
wsparcia RST. Widzimy du˝à szans´ dotar-
cia z narz´dziami innowacyjnymi do decy-
dentów poprzez RST, a tak˝e dzi´ki temu –
w∏àczanie tych narz´dzi do g∏ównego
nur tu polityki. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Szwecja dosyç dobrze poradzi∏a sobie z kryzysem gospodar-
czym. Gospodarka tego kraju jest wysoce konkurencyjna,
uda∏o si´ równie˝ osiàgnàç wi´kszoÊç z zak∏adanych celów
Strategii Lizboƒskiej. Stopa bezrobocia (wynoszàca ok. 8%)
jest ni˝sza od Êredniej europejskiej, a aktywnoÊç zawodowa
kobiet i osób starszych nale˝y do najwy˝szych w Europie.
Czy w takich warunkach trzeba jeszcze coÊ poprawiaç?
Owszem. Istotnà kwestià sta∏o si´ obecnie w Szwecji dos-
tosowywanie wiedzy i umiej´tnoÊci osób pracujàcych 
i bezrobotnych do szybko rozwijajàcej si´ gospodarki glo-
balnej. Jednym z narz´dzi, które temu s∏u˝à jest Europejski
Fundusz Spo∏eczny.
Rol´ Instytucji Zarzàdzajàcej EFS w tym kraju, odpowie-
dzialnej za wdra˝anie Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego, pe∏ni Szwedzka Rada Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego. G∏ównym celem dzia∏aƒ Rady jest wspieranie
rozwoju zawodowego osób pracujàcych i niepracujàcych, 
a tym samym zwi´kszenie poziomu zatrudnienia. G∏ówne
biuro Rady mieÊci si´ w Sztokholmie, a we wszystkich
regionach administracyjnych Szwecji dzia∏a 8 biur regional-
nych. Rada zatrudnia ∏àcznie oko∏o 130 pracowników.

Szwedzka Rada EFS pe∏ni m.in. nast´pujàce funkcje:
r tworzenie strategii innowacji spo∏ecznych i wspó∏pracy

ponadnarodowej;
r uczestnictwo w Komitecie Sterujàcym EFS;
r uczestnictwo w grupach roboczych utworzonych w celu

wdra˝ania strategii oraz w Sieciach Tematycznych;
r tworzenie narz´dzi wspierajàcych wnioskodawców i bene-

ficjentów (strona internetowa, poradniki, podr´czniki,
bazy danych, publikacje zawierajàce wyniki badaƒ, news-
lettery, biuletyny);

r wspieranie regionalnych punktów kontaktowych;
r prowadzenie ewaluacji oraz oceny wdra˝ania projektów

innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej.

Europejski Fundusz Spo∏eczny jest wdra˝any poprzez Pro-
gram na rzecz Wzrostu KonkurencyjnoÊci w Regionach 
i Wzrostu Zatrudnienia. W sk∏ad programu wchodzà dwa
priorytety:
r Podnoszenie umiej´tnoÊci osób pracujàcych (30% alo-

kacji programu);
r Podnoszenie umiej´tnoÊci osób niepracujàcych (70% alo-

kacji programu).
Alokacja programu wynosi ok. 1,4 mld euro, a dofinan-
sowanie projektów waha si´ od 25% do 75%. W latach

2007–2013 dzia∏aniami zwiàzanymi z EFS ma byç obj´tych
300 tys. osób. Program jest wdra˝any centralnie, jednak
ka˝dy region dysponuje w∏asnym planem wdra˝ania,
uwzgl´dniajàcym specyficzne warunki regionalne i wyst´pu-
jàce lokalnie potrzeby. 
Z ca∏ej alokacji 20% Êrodków wydzielono na projekty
innowacyjne i projekty wspó∏pracy ponadnarodowej. Tego
typu projekty traktowane sà jako narz´dzia wprowadzajàce
innowacyjnà zmian´, dzi´ki wymianie doÊwiadczeƒ i do-
brych praktyk. Procedura konkursowa i proces wdra˝ania
ró˝nià si´ od polskiego modelu g∏ównie tym, ˝e w poczàt-
kowej fazie realizacji projektu nale˝y przygotowaç studium
jego wykonalnoÊci.

Proces wnioskowania i realizacji projektu

Osoby zainteresowane systemem wdra˝ania EFS w Szwecji
(w tym projektami ju˝ realizowanymi) zach´camy do od-
wiedzenia strony internetowej Szwedzkiej Rady EFS
(www.esf.se).

Przedstawiciele Szwedzkiej Rady EFS w Polsce
W dniach 14–16 czerwca 2010 roku przedstawiciele
Szwedzkiej Rady EFS odwiedzili  Krajowà Instytucj´ Wspo-
magajàcà. Wizyta mia∏a na celu zapoznanie si´ z polskim
systemem wdra˝ania EFS, spotkanie z przedstawicielami
instytucji uczestniczàcych w systemie wdra˝ania EFS 
oraz nawiàzanie kontaktów umo˝liwiajàcych podj´cie wspó∏-
pracy ponadnarodowej w zakresie realizacji projektów 
w obszarze rynku pracy. 
Pierwszego dnia odby∏o si´ spotkanie w siedzibie Centrum
Projektów Europejskich, podczas którego pracownicy Kra-
jowej Instytucji Wspomagajàcej przedstawili zasady wdra˝a-
nia PO KL oraz struktur´ i zadania KIW CPE. Podczas
dyskusji omówiono ró˝nice i podobieƒstwa w systemie
wdra˝ania EFS w Polsce i w Szwecji. Cz∏onkowie delegacji
szwedzkiej zapoznali si´ z za∏o˝eniami innowacyjnego pro-
jektu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
pt. „Zatrudnienie Fair Play”, zrealizowanego we wspó∏pracy
ponadnarodowej przez Fundacj´ Instytut Badaƒ nad Demo-
kracjà i Przedsi´biorstwem Prywatnym. Za∏o˝enia projektu

Jak to si´ robi w Szwecji
Kilka s∏ów na temat szwedzkiego systemu wdra˝ania EFS
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prezentowali Mieczys∏aw Bàk, prezes Zarzàdu Fundacji, oraz
Paulina Bednarz – dyrektor ds. projektów i komunikacji.
Pierwszy dzieƒ wizyty zakoƒczono spotkaniem 
w Fundacji Pracownia Badaƒ i Innowacji Spo∏ecznych
„Stocznia” w Warszawie, podczas którego goÊcie poznali
zasady dzia∏ania Fundacji, jej misj´ i cele oraz bie˝àce prace.
Drugiego dnia szwedzcy goÊcie udali si´ do Krakowa, gdzie
odwiedzili Regionalny OÊrodek EFS, prowadzony przez
Fundacj´ Rozwoju Demokracji Lokalnej Ma∏opolski Insty-
tut Samorzàdu Terytorialnego i Administracji. W czasie
spotkania pracownicy FRDL zaprezentowali zasady dzia∏ania
Regionalnych OÊrodków EFS w systemie wdra˝ania PO KL
oraz omówili zasady wsparcia ROEFS dla potencjalnych
wnioskodawców w województwie ma∏opolskim. Szczególny
nacisk po∏o˝ono na projektach wspó∏pracy ponadnaro-
dowej i projektach innowacyjnych. Wywiàza∏a si´ ciekawa
dyskusja na temat roli ROEFS w polskim systemie wdra˝ania
EFS. W szwedzkim systemie nie ma analogicznych instytucji.
Kolejnym punktem programu by∏a wizyta w Centrum
Doradztwa Strategicznego (CDS) – firmie konsultingowo-
-doradczej. Tutaj przedstawiono goÊciom za∏o˝enia projek-
tu o charakterze innowacyjnym, zrealizowanego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, dotyczàcego segmentacji rynku pracy. Omówio-
no stworzone w ramach projektu narz´dzie, tzw. matryc´
Kurcmana. Za pomocà prostego testu narz´dzie to umo˝li-
wia umieszczenie osoby bezrobotnej na jednym z pól ma-
trycy, która okreÊla jej motywacj´ do podj´cia pracy 
oraz kwalifikacje. Na podstawie doÊwiadczeƒ wynikajàcych 
z realizacji tego projektu Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo∏ecznej zamierza prowadziç prace nad pog∏´bionym
narz´dziem s∏u˝àcym do badania kompetencji oraz moty-
wacji do podj´cia pracy przez osoby bezrobotne zareje-
strowane w urz´dach pracy. Jest to projekt systemowy reali-
zowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Nast´pnie przedstawiono efekty realizacji projektu „Pod-
karpacki Portal Pracy” wykorzystujàcego wspomnianà
matryc´.
W ostatnim dniu wizyty goÊcie ze Szwecji odwiedzili
krakowskà firm´ szkoleniowo-doradczà „Eurokreator”,
gdzie zapoznali si´ z realizowanymi przez nià projektami
PO KL z zakresu rynku pracy, takimi jak „Ma∏opolska Strefa
Aktywizacji i Zatrudnienia”, „Lokalne strefy zatrudnienia 
w powiatach nowotarskim, suskim i tatrzaƒskim”, „Szko∏a
Trenerów Spó∏dzielczych”, „Modernizacja kszta∏cenia
zawodowego w Ma∏opolsce”. W trakcie spotkania wyra˝ono
ch´ç zacieÊnienia wspó∏pracy w zakresie wspólnej realizacji
projektów przez partnerów z Polski i Szwecji w obszarze
rynku pracy.
Podsumowujàc wizyt´, zarówno goÊcie ze Szwecji, jak 
i gospodarze spotkaƒ podkreÊlali potrzeb´ zacieÊniania
wspó∏pracy i wymiany informacji dotyczàcych systemu
wdra˝ania EFS w ró˝nych krajach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej. W opinii KIW CPE oraz cz∏onków delegacji
szwedzkiej pomyÊlna realizacja projektu wspó∏pracy ponad-

narodowej jest uzale˝niona od stworzenia przez partnerów
solidnej bazy do przysz∏ej wspó∏pracy, opartej na dobrej
komunikacji i jasnym sprecyzowaniu wzajemnych oczeki-
waƒ obu stron, zw∏aszcza w odniesieniu do kwestii finan-
sowania, jeszcze przed rozpocz´ciem realizacji projektu. 
W zwiàzku z tym na jesieƒ bie˝àcego roku zaplanowano
przygotowanie wspólnego polsko-szwedzkiego Forum Part-
nerskiego w Warszawie, którego organizacjà zajmie si´ Kra-
jowa Instytucja Wspomagajàca, we wspó∏pracy z Instytucja-
mi PoÊredniczàcymi. Na spotkanie zostanà zaproszone
wybrane podmioty polskie i szwedzkie realizujàce projekty 
z obszaru EFS. W trakcie forum b´dzie miejsce na prezen-
tacj´ w∏asnych zamierzeƒ dotyczàcych wspó∏pracy ponad-
narodowej, nawiàzanie kontaktów i omówienie ewentualnej
dalszej wspó∏pracy. Istnieje du˝a szansa, ˝e forum zaowocuje
realizacjà ciekawych projektów wspó∏pracy ponadnaro-
dowej PO KL zarówno w Polsce, jak i w krajach bioràcych
udzia∏ we wspó∏pracy. •
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Jak z perspektywy czasu ocenia Pani pro-
jekt „Telepraca szansà na zwalczanie nie-
równoÊci i dyskryminacji na rynku pracy”
prowadzony w ramach Programu Inicjaty-
wy Wspólnotowej EQUAL?

Ideà projektu by∏o
przetestowanie mo-
delu aktywizacji zawo-
dowej osób niepracu-
jàcych lub zagro˝o-
nych utratà pracy,
polegajàcego na prze-
niesieniu ich z pod-
miotów w których

ubiegajà si´ o prac´ lub sà zatrudnione do
telecentrum lub telechatek. Równie istot-
nym elementem projektu by∏o podnosze-
nie kwalifikacji osób nieaktywnych
zawodowo oraz obj´cie szkoleniami i do-
radztwem pracodawców, zainteresowa-
nych wdro˝eniem elastycznej formy
zatrudnienia. Uda∏o si´ wypracowaç kilka
rezultatów, z których war to wymieniç:
przetestowanie elastycznego systemu za-
trudnienia w formie telepracy, wdro˝enie
elastycznego systemu telepracy w 20 przed-
si´biorstwach z sektora MÂP, stworzenie
systemu szkoleƒ, obejmujàcego przedstawi-
cieli 20 ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
oraz 100 osób niepe∏nosprawnych rucho-
wo, powstanie telecentrum i szeÊciu tele-
chatek, powstanie opracowania zawiera-
jàcego opinie na temat wprowadzanych
regulacji prawnych (np. w kodeksie pracy)
dotyczàcych kwestii zwiàzanych ze Êwiad-
czeniem telepracy i zatrudnianiem telepra-
cowników w warunkach polskich czy pod-
r´cznik dobrych praktyk.
Projekt realizowany by∏ od listopada 2004 roku
do marca 2008 roku. Zaanga˝owanych by∏o
w nim siedemnastu par tnerów krajowych 
i pi´ç par tnerstw ponadnarodowych.

Mimo regulacji prawnych (kodeks pracy)
telepraca jako forma zatrudnienia nie

cieszy si´ du˝à popularnoÊcià. Czy ma∏e
zainteresowanie wynika z mentalnoÊci
przedsi´biorców i ch´ci nadzorowania
pracowników?

RzeczywiÊcie – telepraca jest nadal s∏abo
rozpowszechnionà formà zatrudnienia pra-
cowników. Uwa˝am, ˝e wynika to z dwóch
powodów. Po pierwsze, jest to coÊ nowego,
innego, a wszystko, co nowe, jest obar-
czone ryzykiem i du˝à dozà niepewnoÊci
zarówno po stronie pracodawców (pro-
blem z kontrolowaniem pracownika),
jak i pracobiorców (stereotypy dotyczàce
zatrudnienia poza miejscem pracy). Drugim
powodem jest reakcja otoczenia – panuje
przekonanie, ˝e umowa o prac´ na czas
nieokreÊlony, z przypisanym miejscem pracy,
jest najbezpieczniejszà formà zatrudnienia.
Trzeba natomiast pami´taç, ˝e telepraca
nie jest dla wszystkich. Nie na ka˝dym
stanowisku pracy mo˝na jà wdro˝yç. Jed-
nak dzisiaj, kiedy wi´kszoÊç naszych czyn-
noÊci zawodowych jest opar tych na pracy 
z komputerem – zw∏aszcza w us∏ugach –
teleprac´ mo˝na wdra˝aç z powodzeniem.
War to zwróciç uwag´, ˝e mo˝e to byç
sposob na zagospodarowanie Êwietnie przy-
gotowanej merytorycznie kadry pracowni-
czej, a mniej dyspozycyjnej czy to ze wzgl´-
du na czas (w tym tradycyjnym rozumieniu
czasu pracy – od 8.00 do16.00), czy te˝ 
z innych powodów. To Êwietne rozwiàzanie
dla m∏odych matek, osób niepe∏no-
sprawnych ruchowo czy mieszkajàcych 
w oddaleniu od siedziby firmy.

Czy nadal powinno si´ propagowaç t´
form´ zatrudnienia?

Tak. Nasz sposób pracy si´ zmienia,
powszechne sta∏y si´ narz´dzia informa-
tyczno-komunikacyjne, a to powoduje,
˝e otwiera si´ pole do wszelkich elasty-
cznych form zatrudnienia, w tym telepracy.
Poza tym ˝yjemy w globalnej wiosce i dzi´-

ki telepracy nie ma problemów ze wspó∏-
pracà z pracodawcami z innych krajów,
nie tylko w ramach Unii Europejskiej.

Zachodniopomorska Szko∏a Biznesu zreali-
zowa∏a kilka projektów z funduszy unij-
nych, w tym z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego…

RzeczywiÊcie – realizujemy projekty unijne,
odkàd tylko pojawi∏a si´ taka mo˝liwoÊç.
Dzi´ki projektom mo˝emy zarówno rozwi-
jaç potencja∏ naukowo-dydaktyczny uczelni,
jak i przyczyniç si´ do rozwoju naszego
regionu. W latach 2004–2006 uczelnia
realizowa∏a projekty dofinansowane ze Êrod-
ków EFS, zarówno stricte edukacyjne (stu-
dia podyplomowe dla kadr przed-
si´biorstw, w tym studia MBA, szkolenia 
i kursy), ale tak˝e przygotowaliÊmy ca∏e
programy nauczania na studiach I stopnia 
w wersji e-learningowej oraz projekty
prospo∏eczne skierowane do osób bezro-
botnych, pochodzàcych z terenów wiej-
skich czy do osób niepe∏nosprawnych.

Czyli dobrze Paƒstwo znajà procedury
zarzàdzania projektami oraz ryzyka,
z jakimi mo˝na si´ spotkaç przy reali-
zowaniu projektów z Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego. Jakie, wed∏ug Pani,
wyst´pujà bariery w realizacji projektów
innowacyjnych i ponadnarodowych – prosz´
o porównanie doÊwiadczeƒ PIW EQUAL 
i PO KL?

Jedynà pewnà rzeczà przy realizowaniu pro-
jektu jest zmiana. Ponadto biurokratyczne
przepisy powodujà koncentracj´ si∏ na for-
malnych rozliczeniach, a nie na zadaniach
merytorycznych. Jednak porównujàc po-
przednià perspektyw´ z dzisiejszà, widoczne sà
pewne elementy, które u∏atwiajà realizacj´
projektów innowacyjnych i ponadnaro-
dowych. Projekty innowacyjne same w sobie
sà trudne, si´gamy bowiem po coÊ,

Badania to klucz do sukcesu
Rozmowa z dr Justynà Osuch, dyrektorem Biura Studiów Podyplomowych i Programu Executive MBA w Zachodnio-
-pomorskiej Szkole Biznesu, na temat doÊwiadczeƒ w realizacji projektów innowacyjnych „Telepraca szansà 
na zwalczanie nierównoÊci i dyskryminacji na rynku pracy” (PIW EQUAL) oraz „Uczestnik spo∏eczeƒstwa wiedzy
– zintegrowany system kszta∏cenia przedsi´biorczoÊci w szko∏ach ponadgimnazjalnych” (PO KL)
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co wczeÊniej nie by∏o robione, dlatego te˝
ogromnym problemem jest odpowiednie
oszacowanie czasu i kosztów podejmo-
wanych dzia∏aƒ. Procedury PO KL w zakre-
sie rozliczania zadaƒ, a nie poszczególnych
pozycji, na pewno te dzia∏ania u∏atwià.
W programie EQUAL mieliÊmy do czynie-
nia ze wspó∏pracà par tnerstw krajowych 
z par tnerstwami zagranicznymi, które tak˝e
realizowa∏y swoje projekty w ramach EQUAL.
Cz´sto zdarza∏o si´, i˝ par tnerstwa ze „starej
Unii” by∏y bardziej zaawansowane 
w realizacji projektu ni˝ par tnerstwa 
z nowych paƒstw cz∏onkowskich. Powodo-
wa∏o to problemy przy bie˝àcej wspó∏pra-
cy, poniewa˝ w czasie, kiedy zastanawia-
liÊmy si´, jak rozpoczàç wdra˝anie, oni 
je koƒczyli. Ponadto EQUAL to by∏ „skok
na g∏´bokà wod´”. Te projekty musia∏y byç
zarówno innowacyjne, jak i ponadnaro-
dowe. Obecnie zaÊ projekt innowacyjny
mo˝e byç realizowany bez wspó∏pracy
ponadnarodowej, co na pewno stanowi
u∏atwienie. DoÊwiadczenia EQUAL pokaza-
∏y tak˝e, jak trudna jest wspó∏praca z du˝à
liczbà par tnerów. Natomiast Krajowa Insty-
tucja Wspomagajàca w PO KL sugeruje
zmniejszonà liczb´ par tnerów (chocia˝by
poprzez ograniczenie liczby podpisywa-
nych umów z par tnerami zagranicznymi 
do trzech).

Czy do osiàgni´cia sukcesu w projekcie
istotnym elementem jest dobór partne-
rów (krajowi, zagraniczni)?

OczywiÊcie projekt mo˝na realizowaç
samodzielnie, ale w przypadku projektów
par tnerskich dobór par tnerów jest jednym
z najwa˝niejszych elementów, je˝eli nie
najwa˝niejszym. Par tnerzy zagraniczni dajà
mo˝liwoÊç uzyskania zupe∏nie innego spoj-
rzenia na te same kwestie, problemy czy
dzia∏ania. JednoczeÊnie mo˝na u nich pod-
patrzyç ciekawe rozwiàzania organizacyjne,
instytucjonalne, finansowe czy prawne.
Z drugiej jednak strony êle dobrany par t-
ner mo˝e zablokowaç realizacj´ projektu.
W programie EQUAL, mimo tak du˝ego
par tnerstwa w projekcie, g∏ównà zaletà by∏
odpowiedni dobór par tnerów poprzez po-
grupowanie ich w grupy tematyczne (insty-
tucje szkoleniowo-doradcze, publiczne
s∏u˝by zatrudnienia, organizacje dzia∏ajàce
na rzecz osób niepe∏nosprawnych, praco-
dawcy, organizacje zrzeszajàce pracodaw-
ców). Pozwoli∏o to na lepsze i bardziej
kreatywne rozwiàzywanie problemów, wy-

mian´ doÊwiadczeƒ i wiedzy, a tak˝e ∏at-
wiejsze uzyskiwanie poparcia oraz rozg∏osu
dla naszych dzia∏aƒ.

Podobno projekt, który z∏o˝yli Paƒstwo 
w ramach konkursu na projekty innowa-
cyjne z Priorytetu III „Wysoka jakoÊç sys-
temu oÊwiaty”, otrzyma∏ dofinansowanie?

Tak. Zachodniopomorska Szko∏a Biznesu
b´dzie realizowa∏a projekt pod nazwà
„Uczestnik spo∏eczeƒstwa wiedzy – zinte-
growany system kszta∏cenia przedsi´bior-
czoÊci w szko∏ach ponadgimnazjalnych”.

Jakie sà za∏o˝enia projektu?

W ramach projektu zostanie opracowany
system kszta∏cenia przedmiotu o nazwie
„nauka o przedsi´biorczoÊci”, który b´dzie
wykorzystywa∏ mo˝liwoÊci, jakie dajà nowo-
czesne technologie informacyjno-komuni-
kacyjne. Przygotowany program b´dzie
testowany w wybranych szko∏ach, co poz-
woli na sprawdzenie jego skutecznoÊci 
w odniesieniu zarówno do uczniów uzdol-
nionych (jednà z testowanych szkó∏ b´dzie
Liceum Ogólnokszta∏càce nr 13 ze Szczeci-
na, które ju˝ kolejny rok jest najlepszym
liceum w Polsce), uczniów z niskimi wynika-
mi w nauce (wybrane zostanà szko∏y,
w których Êrednie wyniki uczniów sà naj-
ni˝sze) oraz uczniów charakteryzujàcych
si´ przeci´tnymi wynikami w nauce.

Czy projekt b´dzie realizowany w part-
nerstwie?

Nie, ten projekt b´dziemy realizowaç
samodzielnie, ale nie mo˝na powiedzieç, ˝e
samotnie. W ramach projektu b´dzie pro-
wadzona wspó∏praca z wieloma instytucjami,
zarówno ze sfery oÊwiatowej, jak i z rynku
pracy. Nie da si´ dobrze zrealizowaç pro-
jektu w oderwaniu od ca∏ego otocze-
nia/Êrodowiska.

Jak w projekcie przejawia si´ innowacyjnoÊç?

Mo˝na mówiç o dwóch wymiarach inno-
wacyjnoÊci. Po pierwsze, zostanie zapropo-
nowane nowe narz´dzie do nauczania przed-
si´biorczoÊci (metody i techniki), które ma
byç skuteczniejsze i efektywniejsze od sto-
sowanego obecnie. Zaproponujemy tak˝e
bardziej kompleksowe i zintegrowane po-
dejÊcie do nauczania przedsi´biorczoÊci. Po
drugie, chcemy, aby opracowany przez nas

produkt by∏ mo˝liwy do wykorzystania 
w ka˝dej szkole, a zw∏aszcza na terenach
wiejskich, gdy˝ w∏aÊnie w tych placówkach,
ze wzgl´du na koszty, najtrudniej wdra˝a
si´ nowe rozwiàzania.

Najwa˝niejszym elementem w procesie
realizacji projektów innowacyjnych i pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej jest
upowszechnianie oraz w∏àczanie rezul-
tatów do g∏ównego nurtu polityki. Jakie
dzia∏ania majà temu s∏u˝yç?

W ramach projektu planujemy wdro˝enie
opracowanego programu w klasach 1–3
szkó∏ ponadgimnazjalnych. Nast´pnie chce-
my przeprowadziç szkolenia z programu
dla nauczycieli i dyrekcji. Planujemy tak˝e
wspó∏prac´ z administracjà oÊwiatowà w celu
zwi´kszenia zakresu wdro˝eƒ. Dzia∏aniom
upowszechniajàcym b´dzie oczywiÊcie towa-
rzyszy∏a kampania promocyjna.

Projekty innowacyjne w PO KL sà po-
dzielone na kilka etapów wdra˝ania. Pierw-
szym etapem sà badania. Bez odpowiednio
przeprowadzonych badaƒ projekt nie od-
niesie sukcesu?

Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e odniesie, ale b´dzie to
raczej kwestia szcz´Êliwego trafu, a realiza-
tor projektu nie powinien si´ opieraç na
samym szcz´Êciu. Badania sà jednà z najwa˝-
niejszych cz´Êci projektu innowacyjnego.
Chcemy bowiem zaplanowaç i wdro˝yç
nowy produkt, dotyczàcy grup docelowych,
którymi wczeÊniej si´ nie zajmowano,
problemów, które by∏y dotychczas pomi-
jane. Jak mo˝na dobrze coÊ zaplanowaç,
je˝eli nie wiemy dok∏adnie, dla kogo to ma
byç i co dok∏adnie ma rozwiàzywaç?
Podobnie jest w biznesie – im lepiej poz-
namy rynek, tym wi´ksza szansa, ˝e
tworzymy produkt, który si´ sprzeda. Dla-
tego wa˝nym elementem jest rzetelne
podejÊcie do badaƒ. Niestety, cz´sto
funkcjonuje takie przekonanie, ˝e zrobi si´
ankiet´ i na tym si´ w∏aÊciwie koƒczy. Trze-
ba jednak pami´taç, ˝e rzetelne badania
wià˝à si´ z doborem odpowiedniej meto-
dologii, prawid∏owym okreÊleniem próby
badawczej oraz odpowiednim wyborem
metody.Tylko po spe∏nieniu tych warunków
mo˝emy byç pewni, ˝e wyniki takich badaƒ
mo˝emy wykorzystaç w naszym projekcie. •

Rozmawia∏

Wojciech Wojnowski
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Jak wyglàda kwestia og∏aszania pierwszych
konkursów na projekty innowacyjne i wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL przez Urzàd
Marsza∏kowski?

Pierwsze konkur-
sy na projekty inno-
wacyjne w ramach
Priorytetów VI, VII
oraz VIII zosta∏y
og∏oszone na po-
czàtku sierpnia br.,
kolejny – w ob-
szarze edukacji –
3 wrzeÊnia.W przy-

padku projektów wspó∏pracy ponadna-
rodowej terminy rozk∏adajà si´ podobnie,
tj. dwa konkursy ponadnarodowe zosta∏y
og∏oszone 6 sierpnia, kolejny na poczàtku
wrzeÊnia, natomiast ostatni konkurs – na pro-
jekty ponadnarodowe w ramach Poddzia∏a-
nia 8.2.1 – zostanie og∏oszony w paêdzier-
niku. Wszystkie szczegó∏owe informacje
o naborach wraz z dokumentacjà konkur-
sowà oraz terminem sk∏adania wniosków
dost´pne sà na stronach Instytucji Orga-
nizujàcych Konkurs w naszym regionie,
czyli Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa DolnoÊlàskiego oraz Dol-
noÊlàskiego Wojewódzkiego Urz´du Pracy.

W którym obszarze tematycznym, Paƒskim
zdaniem, w województwie dolnoÊlàskim
najbardziej potrzebne sà innowacyjne
rozwiàzania?

W Planach Dzia∏ania na rok 2010 wybra-
liÊmy obszary tematyczne w ka˝dym z czte-
rech Priorytetów komponentu regional-
nego PO KL.Tegoroczne konkursy obejmu-
jà zatem dzia∏ania poÊwi´cone wyd∏u˝aniu
aktywnoÊci zawodowej, poszukiwaniu sku-
tecznych metod zapewnienia trwa∏oÊci

funkcjonowania instytucji ekonomii spo∏ecz-
nej, wypracowaniu mechanizmów dotyczà-
cych koncepcji spo∏ecznego zaanga˝owania
biznesu, a tak˝e poszukiwaniu rozwiàzaƒ 
w zakresie procesu dydaktycznego oraz no-
wych modeli kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie.
Potrzeby wypracowywania innowacyjnych
rozwiàzaƒ sà du˝e i obejmujà ró˝ne ob-
szary tematyczne. Obecnie najistotniejsze
sà nowe rozwiàzania dotyczàce wyd∏u˝ania
wieku aktywnoÊci zawodowej. Mo˝na
powiedzieç, ˝e jest to problem ogólnopol-
ski, ale jest niezwykle wa˝ny w kontekÊcie
rozwoju zasobów ludzkich Dolnego Âlàska.
JeÊli nasza lokalna gospodarka ma si´ sta-
waç coraz bardziej konkurencyjna, musimy
poszukiwaç niekonwencjonalnych metod
aktywizacji zawodowej osób powy˝ej 50. roku
˝ycia, tak aby zmniejszyç grup´ biernà
zawodowo. Dotyczy to równie˝ osób nie-
pe∏nosprawnych. Chcia∏bym jednak pod-
kreÊliç, ˝e przez ca∏y czas prowadzimy
badania i analizy s∏u˝àce identyfikacji ob-
szarów, w których najbardziej potrzebne sà
innowacyjne rozwiàzania.

Jaka jest alokacja na projekty innowacyjne oraz
wspó∏pracy ponadnarodowej w 2010 roku?

Na projekty innowacyjne oraz wspó∏pracy
ponadnarodowej przeznaczyliÊmy ∏àcznie
ponad 17 mln z∏, w tym po 5 mln z∏ 
na dzia∏ania w ramach Priorytetów VI i VIII,
3 mln z∏ na projekty zwiàzane z integracjà
spo∏ecznà i ponad 4 mln z∏ na edukacj´.

W wi´kszoÊci województw og∏aszane sà
konkursy na projekty innowacyjne testu-
jàce. Jaka jest praktyka w województwie
dolnoÊlàskim?

W bie˝àcym roku, jak wi´kszoÊç woje-
wództw, og∏osiliÊmy konkursy na projekty

innowacyjne testujàce. Zasadnicza ró˝nica
mi´dzy dwoma rodzajami projektów
innowacyjnych polega na tym, ˝e w przy-
padku projektów testujàcych najwa˝niej-
szym celem jest wypracowanie zupe∏nie
nowych rozwiàzaƒ zidentyfikowanych pro-
blemów, a nast´pnie w∏àczenie ich do g∏ów-
nego nur tu polityki. Oznacza to, ˝e projek-
todawcy majà mo˝liwoÊç poszukiwania 
i testowania oryginalnych metod dzia∏ania
w obszarach, w których nie ma jeszcze
wypracowanych rozwiàzaƒ, obejmujàcych
problemy rynku pracy, integracji spo∏ecznej
czy te˝ systemu edukacji. Mo˝liwe jest
kreatywne, elastyczne, wieloaspektowe
oraz indywidualne podejÊcie do uczest-
ników projektu, do problemów i potrzeb

zdiagnozowanych na terenie naszego
województwa.
Projekty innowacyjne testujàce w PO KL sà
wi´c bardziej twórcze ni˝ projekty standar-
dowe i innowacyjne upowszechniajàce.
Celem tych ostatnich jest bowiem wy-
korzystanie ju˝ sprawdzonych rozwiàzaƒ
wypracowanych w ramach innych pro-
gramów czy projektów PO KL. Uwzgl´dnia-
jàc zarówno potrzeby naszego regionu,
jak i kreatywnoÊç dolnoÊlàskich projekto-
dawców uwa˝am, i˝ projekty innowacyjne
testujàce b´dà si´ cieszyç du˝ym zaintere-
sowaniem i pomogà rozwiàzaç konkretne
problemy.

JeÊli nasza lokalna gospodarka ma si´
stawaç coraz bardziej konkuren-
cyjna, musimy poszukiwaç niekon-
wencjonalnych metod aktywizacji
zawodowej osób powy˝ej 50. roku
˝ycia, tak aby zmniejszyç grup´
biernà zawodowo.

f

Czekamy na innowacyjne 
rozwiàzania w zakresie wyd∏u˝ania 
aktywnoÊci zawodowej
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Rozmowa z Bogus∏awem Wijatykiem, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego i Roz-
woju Obszarów Wiejskich w Urz´dzie Marsza∏kowskim Województwa DolnoÊlàskiego



Jakie dzia∏ania podj´li Paƒstwo w celu za-
ch´cenia potencjalnych projektodawców
do udzia∏u w konkursach na projekty
innowacyjne? Jakie jest zainteresowanie
tymi projektami?

Dotychczasowe doÊwiadczenie zwiàzane 
z ubieg∏orocznymi konkursami pokazuje
generalnie niewielkie zainteresowanie 
ze strony projektodawców, co nie jest
problemem tylko w naszym województwie,
ale w ca∏ej Polsce. Dotarcie z informacjà 
o tego typu projektach jest bardziej skom-
plikowane nie tylko ze wzgl´du na ich
specyfik´, ale równie˝ ze wzgl´du na fakt,
i˝ sama tematyka i s∏ownictwo dotyczàce
innowacyjnoÊci sà trudne i mniej przyst´pne.
Dzia∏ania promujàce tego typu projekty
podj´liÊmy pod koniec ubieg∏ego roku,
przygotowujàc publikacj´, w której jeden 
z rozdzia∏ów poÊwi´ciliÊmy zagadnieniom
innowacyjnym i ponadnarodowym. Ze wzgl´-
du na terminy tegorocznych naborów czerw-
cowy numer naszego Biuletynu EFS 
w Województwie DolnoÊlàskim prawie 
w ca∏oÊci zosta∏ poÊwi´cony przedstawie-
niu w sposób przyst´pny najwa˝niejszych
kwestii dotyczàcych innowacyjnoÊci i ponad-
narodowoÊci w PO KL. Mam nadziej´,
˝e zach´tà do realizacji tego typu projek-
tów sà pierwsze dolnoÊlàskie doÊwiad-
czenia.
Ponadto bioràc pod uwag´ fakt, ˝e naj-
wa˝niejszym êród∏em informacji dla projek-
todawców jest internet, na naszej stronie
www.efs.dolnyslask.pl stworzyliÊmy specjal-
nà zak∏adk´ poÊwi´conà wy∏àcznie tema-
tyce zwiàzanej z projektami innowacyjnymi
i ponadnarodowymi, zawierajàcà równie˝
materia∏y i publikacje Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej. Sàdz´, ˝e jest to pomocne
narz´dzie dla podmiotów, które sà zainte-
resowane realizacjà tego typu dzia∏aƒ.

Czy przewidujà Paƒstwo prowadzenie
szkoleƒ dla wnioskodawców?

Tak. We wspó∏pracy z DolnoÊlàskim Woje-
wódzkim Urz´dem Pracy organizujemy
spotkanie informacyjne dla potencjalnych
projektodawców poÊwi´cone projektom
innowacyjnym i ponadnarodowym, które
mogà byç realizowane w ramach ca∏ego
komponentu regionalnego PO KL. B´dzie
mia∏o ono równie˝ charakter szkoleniowy,
poniewa˝ dzi´ki wspó∏pracy z KIW za-
prosiliÊmy do udzia∏u w nim eksper ta,
który z pewnoÊcià objaÊni zasady oraz wa-

runki realizacji tego typu projektów,
a tak˝e wyjaÊni wàtpliwoÊci i odpowie 
na pytania uczestników. W spotkaniu wezmà
równie˝ udzia∏ przedstawiciele Regionalnych
OÊrodków EFS, które oferujà wsparcie
doradcze dla wszystkich podmiotów zain-
teresowanych z∏o˝eniem wniosku w od-
powiedzi na konkurs na projekty innowa-
cyjne i ponadnarodowe PO KL.
Przy okazji rekrutacji uczestników tego
spotkania tworzona jest równie˝ elektro-
niczna baza projektodawców zaintereso-
wanych realizacjà projektów innowacyjnych
i ponadnarodowych. Do zarejestrowania si´
w niej zach´cani sà tak˝e przedstawiciele
potencjalnych par tnerów zagranicznych. Po
zakoƒczeniu rekrutacji na spotkanie formu-
larz rejestracji w bazie b´dzie nadal do-
st´pny, tak wi´c zainteresowane podmioty
b´dà mog∏y przez ca∏y czas jà uzupe∏niaç.
ChcielibyÊmy, aby s∏u˝y∏a ona jako na-
rz´dzie u∏atwiajàce poszukiwanie par t-
nerów do wspólnej realizacji projektów
oraz wymian´ informacji mi´dzy beneficjen-
tami a instytucjami.

Na jakie elementy powinni zwracaç
uwag´ projektodawcy, którzy majà do-
Êwiadczenie w realizacji projektów stan-
dardowych PO KL, a zamierzajà sk∏adaç
wnioski w konkursach na projekty inno-
wacyjne?

Istotnà cechà projektów innowacyjnych
jest to, ˝e stwarzajà one wiele mo˝liwoÊci
w zakresie poszukiwania nowatorskich, nie-
wykorzystywanych dotàd rozwiàzaƒ i znaj-
dowania odpowiedzi na trudne pytania
dotyczàce zagadnieƒ spo∏ecznych. Wyma-
gajà zatem zdecydowanie wi´cej kreatyw-
noÊci ni˝ te standardowe. Ponadto nale˝y
pami´taç, ˝e sama realizacja projektu
innowacyjnego nie jest ∏atwa, wià˝e si´ 
z du˝ym ryzykiem i odpowiedzialnoÊcià.
Wymaga te˝ wiedzy, doÊwiadczenia i kom-
petentnych par tnerów, tak aby wypraco-
wane rezultaty by∏y odpowiedniej jakoÊci 
i znalaz∏y zastosowanie. Dlatego te˝ du˝à
rol´ odgrywa potencja∏ instytucji zg∏asza-
jàcej projekt, a wi´c jej potencja∏ badawczy,
mo˝liwoÊç testowania wypracowanych roz-
wiàzaƒ, doÊwiadczenie w obszarze podej-
mowanych dzia∏aƒ.
Ze wzgl´du na specyfik´ projektów inno-
wacyjnych szczególnie istotny jest pierwszy
okres prac nad projektem, czyli etap przy-
gotowania. Poniewa˝ z regu∏y trwa on 
od 3 do 8 miesi´cy, wa˝ne jest, aby projek-

todawcy zaplanowali dzia∏ania kilka miesi´-
cy przed og∏oszeniem konkursów. Piszàc
taki projekt, nale˝y zwróciç uwag´ przede
wszystkim na ró˝nice mi´dzy projektami
standardowymi a innowacyjnymi zawar te
w samej dokumentacji konkursowej. Insty-
tucje, przygotowujàc ten dokument, opie-
rajà si´ na dodatkowych opracowaniach
Instytucji Zarzàdzajàcej i Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej – zaleceniach, poradnikach
i wytycznych regulujàcych poj´cie innowa-
cyjnoÊci w PO KL.

Konkursy na projekty innowacyjne i po-
nadnarodowe sà obarczone du˝ym ryzy-
kiem. W praktyce wiele konkursów
koƒczy si´ fiaskiem, gdy˝ ˝aden z wnios-
kodawców nie spe∏nia wymaganych kry-
teriów. Czy nie obawiajà si´ Paƒstwo
takiej sytuacji? Jak zamierzajà Paƒstwo
pomóc wnioskodawcom zrozumieç inno-
wacyjnoÊç w tych projektach?

Projektodawcy cz´sto majà problem z okreÊ-
leniem innowacyjnoÊci w projektach,
co wynika z równie˝ faktu, ˝e nie∏atwo jest
znaleêç nowe, lepsze i efektywne sposoby
rozwiàzania problemów spo∏ecznych,
które wynikajà z braku odpowiednich in-
strumentów wsparcia grup docelowych.
W roku 2009, w odpowiedzi na trzy
konkursy innowacyjne, z∏o˝ono zaledwie
kilka wniosków, z których tylko jeden otrzy-
ma∏ dofinansowanie. Dlatego te˝ w tym roku
zorganizowaliÊmy intensywnà kampani´
informacyjnà dotyczàcà zarówno konkur-
sów innowacyjnych, jak i ponadnarodo-
wych. Dzi´ki owocnej wspó∏pracy z KIW,
w spotkaniach dla projektodawców weêmie
udzia∏ eksper t, który szczegó∏owo przed-
stawi wszelkie niuanse i specyfik´ realizacji
projektów innowacyjnych. Ponadto wpro-
wadziliÊmy zmiany w samej dokumentacji
konkursowej, tak aby by∏a bardziej czytelna
dla projektodawców, oraz wyd∏u˝yliÊmy
okres pomi´dzy og∏oszeniem konkursu 
a zakoƒczeniem naboru wniosków o dofinan-
sowanie, dajàc projektodawcom wi´cej
czasu na z∏o˝enie projektu.

Czy opracowali Paƒstwo dokumentacj´ kon-
kursowà na projekty innowacyjne dla po-
szczególnych priorytetów PO KL? Czy jest
to trudniejsze i bardziej czasoch∏onne ni˝
przy projektach standardowych?

Ze wzgl´du na fakt, ˝e trzy z czterech
planowanych w 2010 roku konkursów 
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na projekty innowacyjne w naszym woje-
wództwie zosta∏y ju˝ og∏oszone na po-
czàtku sierpnia, opracowanie dokumentacji
konkursowej rozpocz´liÊmy odpowiednio
wczeÊniej. OczywiÊcie dokumentacje te
ró˝nià si´ od standardowych w wielu punk-
tach i zawierajà dodatkowe informacje.
Przede wszystkim wi´ksze znaczenie ma tu
sama specyfika wniosku, która dotyczy
zarówno innowacyjnoÊci projektu i jego
produktów, jak i etapów realizacji dzia∏aƒ 
i podpisywania umowy o dofinansowanie.
Ponadto dokumentacje zawierajà dodat-
kowo zapisy dotyczàce zawiàzywania par t-
nerstw ponadnarodowych i zwiàzanych 
z tym niezb´dnych procedur.
Najwa˝niejsze jest przejrzyste przedstawie-
nie wymagaƒ stawianych wszystkim projekto-
dawcom, którzy sà zainteresowani z∏o˝e-
niem wniosku o dofinansowanie. Dlatego
te˝ du˝ym wyzwaniem jest opracowanie
takiej dokumentacji konkursowej, która 
w sposób czytelny, zrozumia∏y i skuteczny
przygotuje wnioskodawc´ do ubiegania si´
o Êrodki w ramach PO KL. Podsumowujàc
t´ kwesti´, chcia∏bym podkreÊliç, ˝e przy-
gotowaniom ka˝dej dokumentacji konkur-
sowej przyÊwieca ten sam cel – ˝eby by∏y
to materia∏y w najwi´kszym stopniu
pomocne w prawid∏owym przygotowaniu
wniosku w odpowiedzi na konkurs doty-
czàcy zarówno projektów standardowych,
jak i innowacyjnych.

Czy korzystali Paƒstwo z modelu strate-
gicznego podejÊcia do realizacji projek-
tów innowacyjnych i wspó∏pracy ponad-
narodowej PO KL zaproponowanego przez
Krajowà Instytucj´ Wspomagajàcà?

Pracujàc nad procedurami dotyczàcymi tych
projektów, staraliÊmy si´ stosowaç roz-
wiàzania zaproponowane przez KIW,
m.in. przeprowadzajàc szerokie konsultacje
naszych za∏o˝eƒ do Planów dzia∏ania na rok
2011. Niestety, w zakresie projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej
nie otrzymaliÊmy ˝adnych propozycji. Przez
ca∏y czas analizujemy równie˝ wszelkiego

rodzaju badania dotyczàce potrzeb naszego
regionu, aby okreÊliç dziedziny, w których
projekty innowacyjne i ponadnarodowe
b´dà najbardziej przydatne. Ponadto orga-
nizujemy spotkania informacyjne, wspó∏-
pracujàc przy tym ze wszystkimi instytucja-
mi zaanga˝owanymi w proces informacji 
i promocji PO KL w naszym regionie.
Planujemy równie˝, w miar´ naszych mo˝li-
woÊci, zwi´kszenie alokacji na projekty
innowacyjne i wspó∏pracy ponadnarodowej
na rok 2011.

W ka˝dym regionie istotnà rol´ b´dà
pe∏niç Regionalne Sieci Tematyczne. Czy
w województwie dolnoÊlàskim zosta∏a ju˝
powo∏ana RST?

Proces powo∏ania Regionalnej Sieci Tema-
tycznej Województwa DolnoÊlàskiego w∏aÊnie
dobiega koƒca, jej dzia∏alnoÊç rozpoczyna
si´ we wrzeÊniu br. Pierwszym etapem
tworzenia RST by∏o opracowanie insty-
tucjonalnej listy cz∏onków, którà zatwierdzi∏
uchwa∏à Podkomitet Monitorujàcy. Oprócz
przedstawicieli instytucji, które obligato-
ryjnie wchodzà w sk∏ad Sieci, informacj´ 
o naborze oraz zaproszenie do udzia∏u 
w jej pracach skierowano równie˝ do insty-
tucji majàcych doÊwiadczenie w realizacji
projektów w ramach programu EQUAL.
Kolejnym etapem tworzenia RST by∏o
okreÊlenie jej sk∏adu osobowego. Podmioty
znajdujàce si´ na liÊcie instytucjonalnej
wybra∏y swoich przedstawicieli i zast´p-
ców, których oddelegowa∏y do prac 
w ramach RST. Imienna lista cz∏onków RST
i ich zast´pców zosta∏a zatwierdzona przez
Podkomitet Monitorujàcy PO KL na poczàtku
sierpnia. Finalnym etapem powo∏ania RST
b´dzie posiedzenie inauguracyjne, podczas
którego zostanie wybrany jej przewod-
niczàcy oraz zatwierdzony regulamin jej
funkcjonowania. •

Rozmawia∏

Wojciech Wojnowski

W przypadku projektów testujàcych najwa˝niejszym celem jest wypracowanie
zupe∏nie nowych rozwiàzaƒ zidentyfikowanych problemów, a nast´pnie
w∏àczenie ich do g∏ównego nurtu polityki. Oznacza to, ˝e projektodawcy majà
mo˝liwoÊç poszukiwania i testowania oryginalnych metod dzia∏ania w obsza-
rach, w których nie ma jeszcze wypracowanych rozwiàzaƒ, obejmujàcych
problemy rynku pracy, integracji spo∏ecznej czy te˝ systemu edukacji.
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W województwie warmiƒsko-mazurskim
w∏aÊnie zosta∏ og∏osony konkurs na dofinan-
sowanie projektów innowacyjnych testujà-
cych w ramach Priorytetu IX PO KL
„Rozwój wykszta∏cenia i kompetencji 
w regionach”, obejmujàcych temat „Pro-
ces dydaktyczny ukierunkowany na efekty
uczenia si´, w tym kszta∏tujàcy kompe-
tencje twórczego myÊlenia, innowacyjnoÊ-
ci i pracy zespo∏owej wÊród uczniów”.
Skàd wybór takiego tematu?

èród∏em inspiracji by∏a definicja kapita∏u
ludzkiego w PO KL, która podkreÊla, ˝e we
wspó∏czesnej rzeczywistoÊci bardzo wa˝na
jest gotowoÊç do nieustannego dostoso-
wywania swoich kwalifikacji do potrzeb
zmieniajàcego si´ rynku pracy. Ponadto
du˝e szanse na trwa∏e utrzymanie zatrud-
nienia mo˝e stwarzaç umiej´tnoÊç elastycz-
nego reagowania na dokonujàce si´ 

w otoczeniu zmiany i twórcze podejÊcie 
w rozwiàzywaniu problemów. Dlatego 
w procesie edukacji bardzo wa˝ne jest
rozwijanie wÊród uczniów od najm∏odszych
lat zdolnoÊci koncepcyjnego myÊlenia,
kreatywnego spojrzenia na dostrzegane
problemy poprzez budzenie pasji do two-
rzenia czegoÊ nowego i wolnego od przyj´-
tych schematów. Nale˝y zaznaczyç,
˝e dzieciƒstwo i m∏odoÊç to etapy szcze-
gólnie istotne w ˝yciu cz∏owieka – to w∏aÊnie
w tym okresie kszta∏tujà si´ zr´by indywi-
dualnej osobowoÊci i to˝samoÊci oraz si∏a
charakteru. Dlatego w procesie wychowa-
nia istotne jest monitorowanie potrzeb
uczniów, sterowanie procesem myÊlenia
oraz wyrabianie zmys∏u obserwacji. W∏aÊci-
we ukierunkowanie procesu dydakty-
cznego na efekty uczenia si´ ju˝ od naj-
m∏odszych lat mo˝e stwarzaç szans´ 
na rozwijanie talentów i pozwalaç ka˝demu
dziecku zrealizowaç swój osobisty poten-
cja∏. To w przysz∏oÊci mo˝e mieç wp∏yw 
na rol´ i pozycj´, jakà dana osoba zajmie 
w firmie czy w spo∏eczeƒstwie.
Takie sà wyzwania regionalne w zakresie
przygotowywania kadr swobodnie si´
poruszajàcych w technikach zarzàdzania
innowacjami. W przysz∏oÊci mo˝na si´
spodziewaç zapotrzebowania firm innowa-
cyjne na pracowników majàcych nie tylko

wiedz´ specjalistycznà, ale tak˝e predys-
pozycje osobowoÊciowe do wdra˝ania
innowacji.

Na co, Pana zdaniem, powinny byç ukie-
runkowane projekty innowacyjne w sferze
edukacji w województwie warmiƒsko-
-mazurskim?

G∏ównym celem projektów innowacyjnych
powinno byç promowanie systemowych 
i trwa∏ych rozwiàzaƒ w edukacji. W naszym
regionie doÊç istotne sà nowe modele
doradztwa edukacyjnego lub zawodowego,
ukierunkowanego na rozwijanie kompe-
tencji ogólnych (kluczowych) i zawodo-
wych. Je˝eli w województwie warmiƒsko-
-mazurskim uda∏oby si´ stworzyç trwa∏y
system doradztwa dla uczniów – poprzez
opracowanie modelu i jego upowszechnie-
nie – to by∏by to du˝y wk∏ad w rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki. Wa˝ne jest, aby
ju˝ we wczesnym stadium edukacji by∏o
wiadomo, jakie swoje silne strony powinien
wykorzystaç m∏ody cz∏owiek w przysz∏ej
karierze zawodowej oraz aby czerpaç z tego
korzyÊci.

Projekty innowacyjne majà na celu wypra-
cowanie, upowszechnienie oraz w∏àczenie
do g∏ównego nurtu polityki nowych roz-
wiàzaƒ i mechanizmów s∏u˝àcych podnie-
sieniu poziomu edukacji w województwie
warmiƒsko-mazurskim. Jakie majà Paƒstwo
oczekiwania wobec wnioskodawców pod
wzgl´dem rezultatów projektów innowa-
cyjnych? Jakie zmiany majà przynieÊç te
projekty?

O ile w projektach standardowych moty-
wem przewodnim jest wyrównywanie szans
edukacyjnych w dost´pie do edukacji,
o tyle w projektach innowacyjnych na pierw-
szy plan wysuwa si´ potrzeba kszta∏cenia
nowych umiej´tnoÊci, które region móg∏by
kapitalizowaç na przysz∏ym rynku pracy.
Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç rosnàca efek-
tywnoÊç procesów innowacyjnych w firmach,
a wraz z nià potrzeba wi´kszej specjalizacji
pracowników, przy jednoczesnej umiej´t-
noÊci wspó∏pracy i komunikacji z innymi
fachowcami. Wymaga to przeprofilowania
modelu kszta∏cenia w kierunku wi´kszej
specjalizacji i po∏o˝enia nacisku na bardzo
gruntowny rozwój umiej´tnoÊci uniwersal-
nych (interpersonalnych, osobowoÊciowych,
spo∏ecznych, kulturowych itp.).
Nasze oczekiwania w obszarze edukacji to
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Rozwijanie zdolnoÊci 
koncepcyjnego 
myÊlenia nale˝y 
zaczynaç od 
najm∏odszych lat

Rozmowa z Micha∏em Opieczyƒskim, dyrektorem Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego w Urz´dzie Marsza∏kowskim Województwa
Warmiƒsko-Mazurskiego

Bardzo wa˝ne jest rozwijanie
wÊród uczniów od najm∏odszych
lat zdolnoÊci koncepcyjnego myÊle-
nia, kreatywnego spojrzenia na do-
strzegane problemy poprzez budze-
nie pasji do tworzenia czegoÊ nowego
i wolnego od przyj´tych schematów.
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przede wszystkim odpowiedê na tego typu
przysz∏e wyzwania. Optymalnym zadaniem
dla projektów innowacyjnych w tej dziedzi-
nie by∏oby inicjowanie, testowanie i upo-
wszechnianie tego typu zmian. Nie da si´
tego osiàgnàç realizujàc projekty standar-
dowe. Na bardziej z∏o˝one wyzwania trzeba
bowiem spojrzeç z kilku perspektyw –
przyjmujàc bardziej odleg∏y horyzont cza-
sowy czy te˝ korzystajàc z baga˝u doÊwiad-
czeƒ kilku osób. Takie warunki zapewnia
formu∏a wdra˝ania projektów innowa-
cyjnych wraz z funkcjonujàcymi Sieciami
Tematycznymi.

Projekty innowacyjne to bardzo potrzeb-
ne, ale nie∏atwe w realizacji przedsi´-
wzi´cia. Nie majà Paƒstwo obaw, ˝e ˝aden
z pomys∏ów przedstawionych w ramach
projektu nie b´dzie si´ nadawa∏ do reali-
zacji (takie sytuacje zdarza∏y si´ w kilku
województwach)?

Nie uwa˝am, aby projekty innowacyjne
by∏y a˝ tak trudne do realizacji, jak si´
powszechnie uwa˝a. Wr´cz przeciwnie –
jest to okazja do inspirujàcego zainwesto-
wania swojego czasu, nauczenia si´ i spró-
bowania czegoÊ nowego. Jedynie forma,
w jakiej mówiono o nich dotychczas, nie
by∏a zrozumia∏a. Jest to zatem kwestia
komunikacji – odpowiedniego przekazywa-
nia wiedzy o projektach innowacyjnych
oraz o p∏ynàcych z nich korzyÊciach: poka-
zania wnioskodawcom szerszej perspekty-
wy zmiany, jakiej mogà dokonaç w dotych-
czasowych dzia∏aniach.

Alokacja Êrodków na projekty innowacyj-
ne jest zdecydowanie ni˝sza w porówna-
niu z projektami standardowymi w PO KL.
Czy nie uwa˝a Pan, ˝e b´dzie to element
zniech´cajàcy do uczestnictwa w konkur-
sie na projekty innowacyjne?

Pieniàdze, które zosta∏y przewidziane w kon-
kursie, nie powinny byç przeszkodà dla
podmiotów otwar tych na innowacje. To sà
projekty o charakterze badawczym, zatem

kwota oko∏o 3 mln z∏ jest wystarczajàcym
powodem, aby si´ podjàç tego typu przed-
si´wzi´cia. Prawdziwà zach´tà dla spraw-
dzenia si´ w projektach innowacyjnych jest
jednak perspektywa dost´pu do wi´kszych
pieni´dzy, którà daje w∏aÊnie przywilej
bycia innowatorem. Je˝eli wypracowany
produkt trafi w potrzeby wielu odbiorców,
zaczyna rozwiàzywaç konkretne problemy,
to jego autor z dnia na dzieƒ poszerza
swoje mo˝liwoÊci dost´pu do zewn´-
trznych êróde∏ finansowania.
JednoczeÊnie chcielibyÊmy zmniejszyç ryzy-
ko niepowodzenia beneficjentów w og∏a-
szanym konkursie.W tym roku po raz pierwszy
zastosowaliÊmy podejÊcie dwuetapowe 
w zakresie wspierania beneficjentów. Ma
ono charakter lejka – w pierwszym etapie
sztukà jest wy∏uskanie szerszego grona
instytucji potencjalnie zainteresowanych
tematem, a w drugim – animowanie po-
mys∏ów w w´˝szym gronie beneficjentów,
którzy wyra˝ajà faktyczne zainteresowanie
projektem innowacyjnym.

Które instytucje, wed∏ug Pana, majà naj-
wi´kszy potencja∏ do realizacji projektów
innowacyjnych w edukacji w wojewódz-
twie warmiƒsko-mazurskim?

Potencja∏ do realizacji ma ka˝da instytucja,
która potrafi obserwowaç Êrodowisko 
w którym funkcjonuje, jest blisko proble-
mów i potrafi je identyfikowaç. Innowacja
mo˝e rzeczywiÊcie zaczàç funkcjonowaç 
w realnym Êwiecie pod warunkiem,
˝e beneficjentem projektu innowacyjnego
jest instytucja, która na co dzieƒ pracuje 
w Êrodowisku, zna jego bezpoÊrednich
interesariuszy i rozumie ich problemy. Jako
przyk∏ad takiego podmiotu mo˝e pos∏u˝yç
Elblàska Rada Konsultacyjna Osób
Niepe∏nosprawnych, która we wspó∏pracy
z par tnerem zagranicznym (fiƒska organiza-
cja pozarzàdowa dzia∏ajàca na rzecz osób
niepe∏nosprawnych) jako pierwsza w na-
szym województwie podj´∏a si´ realizacji
projektu innowacyjnego. Dotychczasowe
doÊwiadczenia obu organizacji w udzielaniu
wsparcia, bezpoÊrednia znajomoÊç potrzeb

odbiorców i problemów, z którymi si´ bory-
kajà na co dzieƒ, mo˝e stanowiç klucz 
do powodzenia tego przedsi´wzi´cia.

Czy jeszcze przed og∏oszeniem konkur-
sów na projekty innowacyjne w woje-
wództwie by∏o zainteresowanie ze strony
ich potencjalnych realizatorów?

Zainteresowanie tego typu projektami w woje-
wództwie ostatnio wzrasta. Na niedawno
zorganizowanym spotkaniu informacyjnym
dla beneficjentów sala by∏a wype∏niona 
po brzegi, co dobrze rokuje dla kolejnych
konkursów. Mamy nadziej´, ˝e taka fre-
kwencja utrzyma si´ równie˝ na kolejnych
spotkaniach. Sprzyja temu obecna faza
wdra˝ania PO KL. Pierwszy cykl realizacji
projektów standardowych mamy ju˝ za sobà.
Wielu projektodawców si´ w nich spraw-
dzi∏o, a teraz potrzebuje bardziej ambit-
nych wyzwaƒ. Mo˝e dla nich b´dà to
w∏aÊnie projekty innowacyjne.

Jak zamierzajà Paƒstwo pomóc przysz∏ym
realizatorom w wypracowaniu innowa-
cyjnych rozwiàzaƒ w sferze edukacji,
które b´dà upowszechniane w ca∏ej Polsce,
a mo˝e w innych paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej?

Na tym etapie nasze dzia∏ania koncentrujà si´
na jak najszerszym zach´ceniu beneficjen-
tów do podejmowania tego typu przed-
si´wzi´ç, zbudowaniu modelu, który mo˝na
by∏oby promowaç w naszym wojewódz-
twie, by jak najwi´cej instytucji zainspiro-
waç do tworzenia projektów innowacyj-
nych. Kwestia upowszechniania to strategia
przysz∏ych dzia∏aƒ – obecnie koncentruje-
my si´ na budowaniu potencja∏u do two-
rzenia projektów innowacyjnych. Aby móc
ekspor towaç tego typu dzia∏ania, najpierw
trzeba wzmocniç potencja∏ wewn´trzny.
Temu s∏u˝à dzia∏ania promocyjne podej-
mowane obecnie przez naszà instytucj´. •

Rozmawia∏

Wojciech Wojnowski

Prawdziwà zach´tà dla sprawdzenia si´ w projektach innowacyjnych jest jednak
perspektywa dost´pu do wi´kszych pieni´dzy, którà daje w∏aÊnie przywilej
bycia innowatorem. Je˝eli wypracowany produkt trafi w potrzeby wielu odbior-
ców, zaczyna rozwiàzywaç konkretne problemy, to jego autor z dnia na dzieƒ
poszerza swoje mo˝liwoÊci dost´pu do zewn´trznych êróde∏ finansowania.

Innowacja mo˝e rzeczywiÊcie zaczàç
funkcjonowaç w realnym Êwiecie pod
warunkiem, ˝e beneficjentem pro-
jektu innowacyjnego jest instytucja,
która na co dzieƒ pracuje w Êrodo-
wisku, zna jego bezpoÊrednich
interesariuszy i rozumie ich problemy.



Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
(CRZL) przeprowadzi∏o g∏´bokà analiz´
sytuacji na rynku pracy i w jej wyniku
og∏osi∏o konkurs w priorytecie I „Zatrud-
nienie i integracja spo∏eczna PO KL”,
a jako tematy projektów wybrane zosta∏y:
„Rozwiàzania systemowe pozwalajàce na
zintegrowanie publicznych i niepublicznych
jednostek dzia∏ajàcych na rzecz osób wy-
kluczonych spo∏ecznie, a tak˝e wypraco-
wywanie mechanizmów wspó∏pracy pracow-
ników socjalnych z pracownikami innych in-
stytucji publicznych oraz organizacji Êwiad-
czàcych us∏ugi na rzecz klientów pomocy
spo∏ecznej”. Jakie wnioski przynios∏a ta
analiza? Gdzie sà najwi´ksze luki w koordy-
nacji dzia∏aƒ tych instytucji, a tak˝e jakie
przeszkody sprawiajà, ˝e efekty nawet
bardzo ofiarnej dzia∏alnoÊci pracowników
socjalnych sà mniejsze ni˝ oczekiwane?

W opinii praktyków najwa˝niejsza jest tu
kwestia koordynacji wspó∏pracy, której nie-
dostatki skutkowa∏y dublowaniem i rozpra-
szaniem dzia∏aƒ. Nale˝a∏o wi´c przede
wszystkim ustaliç, co w najwi´kszym stop-
niu wp∏ywa na niskà efektywnoÊç dzia∏aƒ 
i jakie sà tego przyczyny. W tym celu nie-
zb´dne by∏o dok∏adne zdiagnozowanie stanu
rzeczywistego. Na zlecenie Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo∏ecznej przeprowa-
dzono badanie: „Analiza aktualnej struktury
instytucji r ynku pracy i instytucji pomocy
spo∏ecznej w kontekÊcie zakresu ich wspó∏-
pracy, a tak˝e g∏ównych obszarów styku”.
W przeprowadzonym badaniu skupiono si´
na diagnozie i ocenie, czyli na tym, w jakim
stopniu realizowane jest jedno z podsta-
wowych za∏o˝eƒ PO KL, w myÊl którego
dzia∏ania obu typów instytucji powinny
wzajemnie si´ uzupe∏niaç, by stworzyç
kompleksowy pakiet us∏ug dla klientów
korzystajàcych z ich wsparcia.
Wyniki badania ewaluacyjnego wskaza∏y 
na wyst´powanie wielu problemów zwiàza-
nych ze wspó∏pracà instytucji r ynku pracy 
i instytucji pomocy oraz integracji spo∏ecz-
nej. Sà to m.in. dublowanie si´ dzia∏aƒ, czyli

realizowanie takich samych zadaƒ o charak-
terze szkoleniowym zarówno przez insty-
tucje rynku pracy, jak i instytucje pomocy
spo∏ecznej oraz brak koordynacji dzia∏aƒ
na poziomie regionalnym, a tak˝e brak
rozwiàzaƒ systemowych stymulujàcych
mechanizmy wspó∏pracy mi´dzy instytucja-
mi rynku pracy a instytucjami pomocy 
i integracji spo∏ecznej na poziomie regio-
nalnym. Inne przyczyny to: brak po˝àdanej
skali wspó∏pracy instytucji r ynku pracy oraz
instytucji pomocy i integracji spo∏ecznej 
w ramach PO KL, a tak˝e brak dostatecznej
wiedzy pracowników tych instytucji na temat
kompetencji innych instytucji oraz brak
doÊwiadczeƒ w realizacji przedsi´wzi´ç
wspólnych dla instytucji r ynku pracy oraz
instytucji pomocy i integracji spo∏ecznej.
Ponadto badania pokaza∏y, ˝e w rezultacie
tych braków i b∏´dów we wspó∏pracy efek-
ty dzia∏alnoÊci pracowników socjalnych sà
znacznie s∏absze od oczekiwanych.
Wskazano równie˝, ˝e podstawowà przy-
czynà niezadowalajàcego stanu rzeczy jest
brak uregulowaƒ nakazujàcych wspó∏prac´
instytucji r ynku pracy oraz instytucji inte-
gracji i pomocy spo∏ecznej na szczeblu
regionalnym i centralnym, stàd zapewne
niewiele dzia∏aƒ realizowanych jest w regio-
nach, chocia˝ pojawiajà si´ przyk∏ady
wspó∏pracy mi´dzy Wojewódzkimi Urz´da-
mi Pracy a Regionalnymi OÊrodkami Pomo-
cy Spo∏ecznej (np. prowadzenie wspólnych
analiz i diagnoz lokalnego rynku pracy i pro-
blemów spo∏ecznych), natomiast wspó∏pra-
ca na szczeblu centralnym sprowadza si´
jedynie do sporzàdzania wspólnych analiz
w ramach jednego resor tu (pracy i polityki
spo∏ecznej).

Czy w∏aÊnie wyniki badania zasugerowa∏y
potrzeb´ wprowadzenia nowych roz-
wiàzaƒ systemowych, wyraênie zaakcen-
towanà w temacie konkursu?

Wyniki badania dowiod∏y, ˝e publiczne
s∏u˝by zatrudnienia oraz instytucje pomocy
i integracji spo∏ecznej, w Êwietle istniejà-

cych uregulowaƒ prawnych, napotykajà
liczne problemy podczas prób zinstytucjo-
nalizowania wspó∏pracy, brakuje bowiem
obowiàzku stworzenia systemowych ram
wspó∏pracy na szczeblu regionalnym. Poka-
za∏y równie˝ brak wystarczajàcej wspó∏pra-
cy z agencjami zatrudnienia. A trzeba
pami´taç, ˝e agencje tego rodzaju, jako
jeden z podmiotów na rynku pracy, majà 
za zadanie wspieraç aktywizacj´ osób bezro-
botnych. Na podstawie przepisów Ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach r ynku
pracy kompetencje agencji zatrudnienia
pokrywajà si´ z kompetencjami powiato-
wych urz´dów pracy. W zamyÊle ustawo-
dawcy agencje zatrudnienia zapewne mia∏y
wspomagaç dzia∏alnoÊç tych urz´dów,
ale na gruncie dzia∏alnoÊci komercyjnej.
Kwestià, którà warto podnieÊç, podsumowu-
jàc wyniki przeprowadzonego badania, jest
niedocenianie pomocniczej roli organizacji
pozarzàdowych. Mimo ˝e sà one cz´sto
postrzegane sà jako par tner s∏aby, to jed-
nak wydaje si´, ˝e ten sektor, odpowiednio
wspierany przez administracj´ publicznà,
by∏by w stanie udêwignàç wiele zadaƒ,
których administracja nie jest w stanie zreali-
zowaç samodzielnie.

Jakie rekomendacje sà efektem przepro-
wadzonego badania?

Zarekomendowane zosta∏o podj´cie dzia-
∏aƒ obejmujàcych szczegó∏owe rozwiàzania
w ramach co najmniej jednego z nast´pu-
jàcych obszarów:
r wypracowanie systemowego modelu

wspó∏pracy publicznych i niepublicznych
instytucji r ynku pracy oraz instytucji po-
mocy i integracji spo∏ecznej na poziomie
regionalnym bàdê centralnym przy zasto-
sowaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ;

r wypracowanie rozwiàzaƒ systemowych
s∏u˝àcych funkcjonowaniu na poziomie
lokalnym (powiat/gmina) bàdê regional-
nym (województwo) zespo∏u koordynu-
jàcego wspólne dzia∏ania instytucji r ynku
pracy oraz instytucji pomocy i integracji
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Rozwoju Zasobów Ludzkich
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spo∏ecznej w celu ich koordynacji i kom-
plementaryzacji, przy wykorzystaniu istnie-
jàcych ju˝ gremiów;

r opracowanie i przetestowanie programu
wspólnych szkoleƒ dla pracowników obu
typów instytucji, zarówno publicznych,
jak i niepublicznych, które b´dà s∏u˝yç
tworzeniu mechanizmów wspó∏pracy.

To w∏aÊnie te rekomendacje stanowià si∏´
sprawczà og∏oszenia konkursu.

Jakie instytucje powinni reprezentowaç projek-
todawcy i na jakich CRZL szczególnie zale˝y?

Szczegó∏owe informacje na ten temat sà do-
st´pne w dokumentacji konkursowej. Dodaç
mog´, ˝e zwracamy uwag´ potencjalnych
projektodawców na zasady realizacji pro-
jektów innowacyjnych. PodkreÊlamy, ˝e mery-
toryczna strona tego typu projektów
opiera si´ w du˝ej mierze na wynikach
pog∏´bionej diagnozy i analizy sytuacji pro-
blemowej prowadzonych w trakcie realiza-
cji projektu. Wobec tych uwarunkowaƒ
bardzo przydatny, z punktu widzenia celów
projektu, mo˝e byç udzia∏ w nim pod-
miotów majàcych potencja∏ i udokumen-
towane doÊwiadczenie badawcze (w zakre-
sie planowania badaƒ, opracowania meto-
dyki i narz´dzi badawczych, prowadzenia
badaƒ i analizy wyników). Z punktu
widzenia zasad realizacji projektów inno-
wacyjnych równie wa˝ny mo˝e si´ okazaç
udzia∏ podmiotów majàcych doÊwiadczenie
w planowaniu i realizacji strategii upo-
wszechniania rezultatów oraz ich w∏àczania
do g∏ównego nur tu polityki.
Wprowadzanie rozwiàzaƒ innowacyjnych
w dziedzinach spo∏ecznych jest zwykle
obarczone wysokim ryzykiem dotyczàcym
osiàgni´cia planowanych rezultatów. W jaki
sposób, ju˝ przy wst´pnej kwalifikacji pro-
jektów, CRZL b´dzie zmniejszaç to ryzyko?
W koƒcu kwota ponad 38 mln z∏ przezna-
czona na projekty w tym konkursie, po-
zwala mieç nadziej´ na rozwiàzania na-
prawd´ innowacyjne i rzeczywiÊcie umo˝li-
wiajàce integracj´ instytucji obj´tych
projektami na terenie ca∏ego kraju.
Ryzyko zwiàzane z poszukiwaniem nowych,
skutecznych metod rozwiàzywania proble-
mów stanowi nieodzowny element realizacji
projektów innowacyjnych. Trzeba wyraênie
powiedzieç, ˝e „innowacyjnie” – znaczy
„ryzykownie”. Wchodzimy bowiem na nie-
rozpoznany obszar, podejmujàc swoisty
eksperyment, który ze swej natury generu-
je wiele ró˝norodnych ryzyk. W zwiàzku 

z tym w trakcie planowania i realizacji pro-
jektów innowacyjnych nale˝y uwzgl´dniç
sposoby minimalizowania ryzyka. Dopuszcza
si´ przypadki, w których – mimo realizacji
projektu zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie projektu, strategià oraz
zasadami realizacji projektów innowacyj-
nych – opracowywane produkty nie spe∏nià
oczekiwaƒ bàdê dzia∏ania majàce na celu
w∏àczenie ich do g∏ównego nur tu polityki
nie przyniosà zak∏adanych rezultatów.
Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ beneficjent
musi do∏o˝yç wszelkich staraƒ, by osiàgnàç
zak∏adane cele, a niepowodzenia nie mogà
wynikaç z nieprawid∏owego opracowania
projektu i zarzàdzania nim.
Jak pokazujà doÊwiadczenia Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realiza-
cja projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej wymaga dodat-
kowego wsparcia, co wynika z charakteru
tego typu przedsi´wzi´ç. Stanowi ona
równie˝ wyzwanie dla instytucji odpowie-
dzialnych za nadzór nad tymi projektami.
Dlatego te˝ wa˝ne jest zapewnienie od-
powiedniego wsparcia na etapie przygo-
towywania koncepcji projektów oraz w trak-
cie ich realizacji, i to zarówno na poziomie
projektodawców i beneficjentów, jak i Insty-
tucji PoÊredniczàcych. W tym celu Instytucja
Zarzàdzajàca powo∏a∏a Krajowà Instytucj´
Wspomagajàcà. Rolà KIW jest wspieranie,
doradztwo i pomoc projektodawcom i bene-
ficjentom. Ponadto wspiera ona Instytucje
PoÊredniczàce w trakcie planowania oraz reali-
zacji projektów innowacyjnych i projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej.

Czy wprowadzenie komponentu ponad-
narodowego jest przewidziane we wszyst-
kich projektach?

DoÊwiadczenia projektów Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich oraz Programu Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL pokazujà, ˝e projekto-
dawcy nie zawsze ch´tnie podejmujà si´
realizacji projektów z komponentem ponad-
narodowym, gdy˝ postrzegajà je jako trud-
niejsze i bardziej k∏opotliwe. Znajàc te
doÊwiadczenia, war to w PO KL zadbaç o to,
aby w procesie oceny i selekcji takie par t-
nerstwa odpowiednio premiowaç, na wzór
rozwiàzaƒ stosowanych w poprzednim okre-
sie programowania. W ramach tego kon-
kursu nie jest przewidziane obowiàzkowe
wprowadzenie komponentu ponadnaro-
dowego. Projekty zak∏adajàce realizacj´

zadaƒ w par tnerstwie ponadnarodowym
b´dà jednak premiowane dodatkowo. Wy-
chodzàc naprzeciw obawom i wàtpliwoÊ-
ciom potencjalnych twórców tego rodzaju
projektów, w zwiàzku z og∏oszeniem przez
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich kon-
kursu zamkni´tego nr POKL/1/D.1.1/2010
na projekty innowacyjne testujàce, Regio-
nalny OÊrodek EFS w Warszawie przy
Towarzystwie Amicus przygotowa∏ szkole-
nie „Projekty innowacyjne z komponentem
ponadnarodowym w PO KL” przeznaczone
dla projektodawców przygotowujàcych si´
do sk∏adania wniosków na konkurs.
Zagadnienia wybrane jako tematy szkolenia
to m.in. procedury wdra˝ania projektów
innowacyjnych i ponadnarodowych, wypra-
cowanie i walidacja produktów oraz rezul-
tatów w ramach projektów innowacyjnych;
formy dzia∏aƒ mo˝liwe do sfinansowania 
w ramach wspó∏pracy ponadnarodowej i roz-
liczanie dzia∏aƒ ponadnarodowych. To, bez-
p∏atne i bardzo wa˝ne szkolenie popro-
wadzi∏a pani Alina Szklaruk – ekspert i praktyk
w realizacji projektów innowacyjnych 
oraz ponadnarodowych.

Czy z dotychczasowych kontaktów i obser-
wacji CRZL wynikajà jakieÊ preferencje
zwiàzane z wyborem zagranicznych part-
nerów? Które kraje mog∏yby nam dostar-
czyç szczególnie wartoÊciowych wzorców
np. w dziedzinie wspó∏pracy pracowników
socjalnych z pracownikami innych insty-
tucji publicznych?

Nawet je˝eli nasze dotychczasowe doÊwiad-
czenia nie sk∏aniajà CRZL do szczególnych
preferencji w wyborze zagranicznych par t-
nerów, to niewàtpliwie mamy znacznà
wiedz´ na ten temat. Kraje, które mogà
dostarczyç wartoÊciowych wzorców w dzie-
dzinie wspó∏pracy to m.in. Dania – 
o najni˝szej stopie bezrobocia i wysokich
wydatkach na aktywnà polityk´ rynku pracy;
Szwecja – z wzgl´dnie wysokà stopà bez-
robocia i znacznych wydatkach na polityk´
rynku pracy; Wielka Brytania – o niskiej
stopie bezrobocia i stosunkowo mocno
zdecentralizowanej organizacji publicznych
s∏u˝b zatrudnienia oraz Niemcy – wpro-
wadzajàce powa˝ne reformy rynku pracy 
w nast´pstwie utrzymujàcego si´ wyso-
kiego bezrobocia, zw∏aszcza w nowych kra-
jach zwiàzkowych. Z tych doÊwiadczeƒ
niewàtpliwie war to skorzystaç. •

Rozmawia∏a 
Jolanta Liczbiƒska



Inicjatywy podejmowane przez Krajowy OÊrodek Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego wpisujà si´ w realizacj´
podstawowego celu dzia∏ania Centrum Projektów Euro-
pejskich, jakim jest podniesienie efektywnoÊci absorpcji
Êrodków finansowych pochodzàcych z funduszy europej-
skich zarzàdzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego. 
Krajowy OÊrodek EFS, dzia∏ajàcy w strukturach CPE 
od 1 lipca 2009 roku kompleksowo wspiera projektodaw-
ców chcàcych realizowaç swe projekty w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Do zadaƒ OÊrodka
nale˝y m.in. koordynacja sieci Regionalnych OÊrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, wspieranie pra-
cowników i instytucji wdra˝ajàcych PO KL oraz dzia∏ania
informacyjno-promocyjne w tej dziedzinie.
Proces uczestniczenia w konkursie oraz realizacji projek-
tów w ramach PO KL, a zw∏aszcza w zakresie projektów
partnerskich, wydaje si´ trudny dla potencjalnych benefi-
cjentów. Dotyczy to przede wszystkim wnioskodawców
komponentu regionalnego, którzy cz´sto majà niewielkie
doÊwiadczenie oraz niski potencja∏ instytucjonalny. 
To w∏aÊnie na rzecz tych podmiotów dzia∏ajà Regionalne
OÊrodki EFS, których zadaniem jest wspieranie i pobu-
dzanie potencjalnych beneficjentów do podejmowania
trudu ubiegania si´ o Êrodki EFS. Rolà Krajowego OÊrod-
ka jest z kolei dba∏oÊç o wysokà jakoÊç us∏ug Êwiad-
czonych przez OÊrodki Regionalne na terenie ca∏ego
kraju. Krajowy OÊrodek EFS tworzy i rozwija narz´dzia
oraz standardy realizacji us∏ug Êwiadczonych przez
Regionalne OÊrodki EFS. Zadania te realizuje Zespó∏ 
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Projekty innowacyjne i wspó∏pracy ponadnaro-

dowej realizowane w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapita∏ Ludzki sà przedsi´wzi´ciami

specyficznymi, rzàdzàcymi si´ w∏asnymi prawami,

lecz w du˝ym zakresie podporzàdkowane sà

tak˝e zasadom obowiàzujàcym tzw. projekty

standardowe – dotyczy to mi´dzy innymi kwestii

zarzàdzania, kwalifikowalnoÊci wydatków, moni-

torowania, kontroli czy ewaluacji.

Dlatego te˝ w Biuletynie KIW b´dziemy prezen-

towaç Paƒstwu inicjatywy podejmowane przez

Krajowy OÊrodek Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-

nego, odpowiedzialny za kompleksowe wspie-

ranie instytucji wdra˝ajàcych PO KL.

W bie˝àcym numerze kilka s∏ów na temat samej

instytucji.

Zach´camy równie˝ do lektury wywiadu z Alinà

Szklaruk – trenerem Regionalnego OÊrodka EFS

w Warszawie.
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ds. Regionalnych OÊrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego Krajowego OÊrodka EFS. Ocena jakoÊci
us∏ug OÊrodków i ich skutecznoÊci odbywa si´ poprzez
ró˝ne formy weryfikacji ich pracy (monitoring telefo-
niczny klientów, analiza dokumentacji, badanie typu
tajemniczy klient, samoocena) oraz kompetencji ich pra-
cowników. Przeprowadzana jest tak˝e ewaluacja dzia∏ania
ca∏ej sieci OÊrodków pod wzgl´dem ich skutecznoÊci,
adekwatnoÊci i efektywnoÊci.
Krajowy OÊrodek EFS stara si´ w sposób innowacyjny
kszta∏towaç polityk´ rozwojowà personelu sieci Regional-
nych OÊrodków. Obecnie – w celu uzyskania pog∏´bionej
wiedzy na temat pracowników ROEFS oraz wypracowania
rekomendacji wskazujàcych zalecane kierunki dalszego
ich rozwoju i szkoleƒ – zaplanowano badanie kompetencji
Pracowników ROEFS, z wykorzystaniem metody Cen-
trum Oceny i Rozwoju (ang. Development Center, DC).
B´dzie to stanowi∏o uzupe∏nienie pozosta∏ych dzia∏aƒ
weryfikacyjnych prowadzonych przez Krajowy OÊrodek
EFS i pozwoli na szczegó∏owà analiz´ kompetencji pra-
cowników ROEFS. Badania sà realizowane przez Zespó∏
ds. Szkoleƒ i Doradztwa Krajowego OÊrodka EFS. Zespó∏
ten kieruje swoje us∏ugi do Regionalnych OÊrodków EFS
i Punktów Informacyjnych, Instytucji PoÊredniczàcych 
i Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia PO KL. Odpowia-
da za organizacj´ systemu szkoleniowego oraz doradztwo,
zarówno metodà tradycyjnà (organizujàc kilkadziesiàt
szkoleƒ rocznie w bardzo szerokim zakresie tematycz-
nym), jak i poprzez szkolenia w systemie e-learningowym.
Pracownicy ROEFS uczestniczà zarówno w szkoleniach
„twardych” (m.in. rozliczanie wniosków o p∏atnoÊç, pomoc
publiczna, kontrola i audyt), jak i mi´kkich (umiej´tnoÊç
pracy z grupà, interaktywna prezentacja, praca z trudnym
klientem itp.). Zespó∏ realizuje zadania zlecone przez
Instytucj´ Zarzàdzajàcà PO KL w zakresie organizacji
Komitetów Monitorujàcych PO KL, grup roboczych
zwiàzanych z wdra˝aniem programu oraz wszelkiego
rodzaju spotkaƒ czy konferencji.
Nowe, spójne i skuteczne rozwiàzania pracy w Regional-
nych OÊrodkach EFS wypracowywane sà tak˝e poprzez
dzia∏alnoÊç Akademii Rozwoju Lokalnego, b´dàcej cia∏em
doradczym Krajowego OÊrodka EFS. Powstanie Akademii
jest wynikiem ponadtrzyletniej partnerskiej wspó∏pracy
Krajowego OÊrodka EFS (administracja centralna) oraz
Stowarzyszenia Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokal-
nej CAL (organizacja pozarzàdowa). Akademia koncen-
truje si´ na poszerzaniu metodyki i narz´dzi pracy anima-
cyjnej, doradczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz ewalua-
cyjnej stosowanej w praktyce spo∏ecznej przez Regionalne
OÊrodki EFS i Instytucje PoÊredniczàce. W ramach Aka-
demii organizowany jest konkurs na animatora spo∏ecz-
nego oraz odbywa si´ Konferencja na rzecz Aktywizacji 
i Rozwoju Spo∏ecznoÊci Lokalnych. Celem tych dzia∏aƒ

jest pobudzenie i integracja Êrodowiska animatorów
spo∏ecznych. We wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Cen-
trum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL do koƒca
roku odb´dà si´ równie˝ szkolenia dotyczàce pracy anima-
cyjnej, partnerstwa jako narz´dzia partycypacji spo∏ecz-
nej, a tak˝e na temat zmiany spo∏ecznej.
Krajowy OÊrodek EFS prowadzi równie˝ dzia∏ania infor-
macyjne i promocyjne w zakresie Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki, które realizuje Zespó∏ ds. Informacji.
Spójna koncepcja informacji i promocji EFS oraz sieci
Regionalnych OÊrodków EFS obejmuje takie zagadnienia
jak mo˝liwoÊci, jakie oferuje EFS, a tak˝e jego znaczenie 
i rola, zw∏aszcza w pobudzaniu rozwoju lokalnego i part-
nerstwa jako zagadnieƒ horyzontalnych wspieranych
przez PO KL. Ponadto Krajowy OÊrodek promuje wize-
runek sieci wÊród opinii publicznej, a tak˝e wÊród innych
instytucji. Obs∏uguje równie˝ ogólnopolskà infolini´
poÊwi´conà Europejskiemu Funduszowi Spo∏ecznemu,
wydaje materia∏y informacyjne i promocyjne oraz publi-
kacje poÊwi´cone EFS, a zw∏aszcza Programowi Operacyj-
nemu Kapita∏ Ludzki. Jako przyk∏ad takich dzia∏aƒ mo˝e
pos∏u˝yç organizowanie ogólnopolskich konkursów pro-
mujàcych EFS.

Podsumowujàc, nale˝y zaznaczyç, ˝e Krajowy OÊrodek
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, funkcjonujàcy 
w strukturach Centrum Projektów Europejskich, odpo-
wiada za koordynacj´ sieci Regionalnych OÊrodków EFS
oraz wspieranie osób realizujàcych Program Operacyjny
Kapita∏ Ludzki poprzez system szkoleƒ, a tak˝e prowa-
dzenie dzia∏aƒ informacyjnych i promocyjnych zwiàzanych
z tym programem. Kompleksowo i efektywnie wspiera
projektodawców realizujàcych swe projekty w ramach PO KL,
promuje partnerskie podejÊcie w rozwiàzywaniu pro-
blemów spo∏ecznych w obszarach wspieranych przez EFS
oraz popularyzuje Europejski Fundusz Spo∏eczny. •

Informacje na temat Krajowego OÊrodka EFS i Regional-

nych OÊrodków EFS mo˝na znaleêç na stronie CPE

(www.cpe.gov.pl) oraz na stronie www.roefs.pl

Przygotowa∏a

Aleksandra Obarska

Krajowy OÊrodek Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego



Regionalne OÊrodki EFS sà najbli˝ej ludzi,
tak˝e tych, którzy nie majà doÊwiadczenia
w realizacji projektów wspó∏finansowa-
nych ze Êrodków Unii Europejskiej. Mogà
Paƒstwo dzi´ki temu spojrzeç na system
wdra˝ania EFS oczami „zwyk∏ego obywa-
tela”. Jak jest on postrzegany z tej per-
spektywy?

Najkrócej mówiàc, system jest zbyt rozbu-
dowany. Niestety, jest to opinia nie tylko
osób niemajàcych doÊwiadczenia. Bardzo
cz´sto udr´kà jest poruszanie si´ po stro-
nach internetowych poszczególnych insty-
tucji zaanga˝owanych we wdra˝anie PO KL.

Jak na tym tle wyglàda mo˝liwoÊç realiza-
cji projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej PO KL? Czy obserwuje Pani
du˝e zainteresowanie takimi projektami?

Projekty innowacyjne i ponadnarodowe sà
integralnà cz´Êcià wspomnianego wczeÊniej
systemu (za konkursy na realizacj´ tego
typu projektów odpowiadajà Instytucje Po-
Êredniczàce i Instytucje PoÊredniczàce dru-
giego stopnia). Na szcz´Êcie, w celu u∏at-
wienia realizacji tego rodzaju projektów
zosta∏a powo∏ana Krajowa Instytucja Wspo-
magajàca. Instytucja ta wypracowuje strate-
giczne podejÊcie do wdra˝ania projektów
innowacyjnych i ponadnarodowych w skali
ca∏ego kraju.
Od grudnia ubieg∏ego roku ROEFS w War-
szawie zorganizowa∏ 6 szkoleƒ (ok. 100
uczestników) w zakresie projektów inno-
wacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-
narodowej. Zwa˝ywszy na niewielkà liczb´

konkursów, byliÊmy mile zaskoczeni pozio-
mem zainteresowania tymi szkoleniami. Pro-
wadziliÊmy równie˝ dzia∏ania doradcze 
dla kilku projektodawców podczas opraco-
wywania projektów innowacyjnych.

Sama koordynowa∏a Pani innowacyjny pro-
jekt „Czarna owca”, wdra˝any w ramach
Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, który uwzgl´dnia∏ wspó∏prac´ 
z partnerami zagranicznymi. Czy na pod-
stawie w∏asnych doÊwiadczeƒ rekomen-
dowa∏aby Pani realizacj´ takich projektów
innym?

Zdecydowanie tak, choç musz´ podkreÊliç,
˝e nie sà to projekty ∏atwe.Wymagajà ogrom-
nego zaanga˝owania, skutecznoÊci dzia∏ania
i umiej´tnoÊci wspó∏pracy z ró˝nymi grupa-
mi – zarówno krajowymi uczestnikami pro-
jektu, jak i par tnerami zagranicznymi.

Jakà wartoÊç niesie ze sobà innowacja
spo∏eczna?

WartoÊcià innowacji spo∏ecznej powinno
byç nie tylko wypracowanie dobrego roz-
wiàzania, ale tak˝e, a mo˝e przede wszyst-
kim, jego rozumne i systemowe wdra˝anie.

Kto, Pani zdaniem, powinien si´ zajmowaç
realizacjà projektów innowacyjnych? Czy
innowacje mo˝e wdra˝aç ka˝dy?

Skala i z∏o˝onoÊç dzia∏aƒ oraz war toÊç pro-
jektów innowacyjnych wymagajà od realiza-
torów doÊwiadczenia w pracy projektowej,
wiedzy o dziedzinie, której dotyczy projekt,

otwar toÊci na wyzwania, a w praktyce
równie˝ sporej dozy determinacji. Czy to
oznacza, ˝e tylko „wielcy gracze projek-
towi” powinni wchodziç do gry? Moim
zdaniem – niekoniecznie. Przecie˝ znako-
mita wi´kszoÊç projektów innowacyjnych
b´dzie realizowana przez par tnerstwa.

Czy w tym okresie programowania bene-
ficjenci sà bardziej skuteczni i lepiej reali-
zujà za∏o˝enia projektowe EFS?

Beneficjenci sà niewàtpliwie bardziej sku-
teczni w opracowaniu projektów, zwa˝yw-
szy na liczb´ sk∏adanych wniosków – jest 
z czego wybieraç. Ale dobrze opracowany
projekt to tylko cz´Êç sukcesu. Sztukà jest
opracowaç projekt nie tylko dobry meto-
dologicznie, ale przede wszystkim wykonal-
ny. Osoby, które majà doÊwiadczenie z po-
przedniego okresu programowania dosko-
nale to rozumiejà, ale coraz bardziej
Êwiadomi sà tego tak˝e „nowi” beneficjenci,
ju˝ w poczàtkowej fazie realizacji projektu.

Dlaczego,wed∏ug Pani,warto nawiàzywaç wspó∏-
prac´ z partnerami ponadnarodowymi?

Wspó∏prac´ ponadnarodowà warto nawiàzy-
waç ze wzgl´dów zarówno pragmatycz-
nych, jak i czysto ludzkich. Mo˝emy skorzys-
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taç z wypracowanych i sprawdzonych roz-
wiàzaƒ, umiej´tnie dostosowujàc je do na-
szych uwarunkowaƒ, ale tak˝e przekonaç
si´, ˝e sami mamy wiele do zaoferowania
naszym par tnerom zagranicznym. Dzi´ki tej
wspó∏pracy uczymy si´ pracowaç w zespo-
∏ach mi´dzynarodowych i przezwyci´˝aç
wzajemne stereotypy.

Projekty innowacyjne i wspó∏pracy ponad-
narodowej sà obarczone wi´kszym ryzy-
kiem. Na co wi´c powinny zwróciç szcze-
gólnà uwag´ osoby zdecydowane na pod-
j´cie takiego wyzwania?

Bardzo istotnym czynnikiem jest faza opra-
cowania projektu. Zespó∏ opracowujàcy
projekt powinien mieç nie tylko umiej´t-
noÊci metodologiczne, wspar te informacja-
mi z kilku rapor tów. Aby powsta∏ projekt
rzeczywiÊcie innowacyjny, przydatny i wyko-
nalny, potrzebna jest tak˝e gruntowna
wiedza i doÊwiadczenie z zakresu tematu
konkursu.
Budujàc par tnerstwo (krajowe czy ponad-
narodowe), nale˝y patrzeç przez pryzmat
merytoryczno-operacyjny, a nie kierowaç si´
kryteriami dost´pu i/lub strategicznymi.
Planujàc bud˝et oraz harmonogram pro-
jektu, nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, i˝ sà to
projekty testujàce, co oznacza, ˝e czasami
trzeba b´dzie coÊ powtórzyç.
Pami´tajmy tak˝e o zbudowaniu kompe-
tentnego zespo∏u zarówno zarzàdzajàcego
(posiadajàcego m.in. umiej´tnoÊci „wczes-
nego reagowania” na potencjalne zagro˝e-
nia oraz elastycznego podejÊcia do potrze-
by wprowadzenia zmian), jak i merytorycz-
nego. Idea∏em by∏oby po∏àczenie teoretyków
z praktykami.

Regionalne OÊrodki EFS pomagajà w opra-
cowywaniu i realizacji przedsi´wzi´ç inno-
wacyjnych i ponadnarodowych. Na jakà
pomoc mogà liczyç z Paƒstwa strony pro-
jektodawcy i realizatorzy takich projek-
tów?

Projektodawcy mogà liczyç ze strony
ROEFS na pomoc szkoleniowo-doradczà
na ka˝dym etapie opracowania i realizacji
projektów. Ponadto ROEFS w∏àczajà si´ 
w akcj´ informacyjno-promocyjnà na rzecz
tych projektów. JesteÊmy otwarci na wszel-
kie uwagi i sugestie projektodawców, które
za naszym poÊrednictwem mogà zostaç
przekazane do Instytucji PoÊredniczàcych 
i Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia 

w celu uwzgl´dnienia tych uwag w Planach
Dzia∏aƒ.

W jakim zakresie dotyczàcym realizacji
projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej wspó∏dzia∏ajà Paƒstwo 
z Instytucjami PoÊredniczàcymi na Mazowszu,
czyli Urz´dem Marsza∏kowskim, Woje-
wódzkim Urz´dem Pracy oraz Mazowieckà
Jednostkà Wdra˝ania Programów Unij-
nych?

Instytucje PoÊredniczàce na Mazowszu
przeszkolà mazowieckie Regionalne OÊrod-
ki EFS z zakresu projektów innowacyjnych 
i ponadnarodowych. Ponadto przewidziana
jest wspólna akcja informacyjno-promocyjna,
którà zapoczàtkuje konferencja, planowana
na jesieƒ.

W jakich obszarach nale˝a∏oby zintensy-
fikowaç wspó∏prac´ mi´dzy Regionalnymi
OÊrodkami EFS a Instytucjami PoÊred-
niczàcymi i Instytucjami PoÊredniczàcymi
II stopnia w odniesieniu do projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej? Jak postrzega Pani rol´ ROEFS 
w procesie przygotowywania Planów
Dzia∏ania na rok 2011?

Obszary dotyczàce wspó∏pracy powinny
obejmowaç nie tylko promocj´ i opracowa-
nie Planów Dzia∏aƒ, ale tak˝e zagadnienia
zwiàzane z wdra˝aniem projektów.
Realizacja projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej b´dzie wymaga∏a
bardzo du˝ej dozy zdrowego rozsàdku,
operatywnoÊci oraz elastycznoÊci wszyst-
kich zainteresowanych stron. Wydaje si´,
˝e war to wspólnie wypracowaç zarys tej
Êcie˝ki.

Jak postrzega Pani stan wdra˝ania modelu
strategicznego podejÊcia do realizacji pro-
jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponad-
narodowej w komponencie regionalnym?

Przede wszystkim ciesz´ si´, ˝e model
wspó∏pracy mi´dzy Instytucjami Wdra˝ajà-
cymi w regionie, Krajowà Instytucjà Wspo-

magajàcà a Regionalnymi OÊrodkami EFS
zosta∏ wypracowany i zaczyna byç wdra˝any.

Czy mo˝e Pani wskazaç na pierwsze –
dobre lub z∏e – doÊwiadczenia Regional-
nych OÊrodków w zakresie wdra˝ania
tego modelu?

JesteÊmy w poczàtkowej fazie jego wdra˝a-
nia, wi´c trudno w tej chwili o refleksj´.
Niemniej ju˝ teraz mog´ stwierdziç,
˝e doceniam sam fakt strategicznego podej-
Êcia do sprawy. Zapewne pierwsze efekty
funkcjonowania modelu b´dà widoczne 
w przysz∏ym roku.

Jakie dzia∏ania informacyjno-promocyjne
podejmujà Regionalne OÊrodki EFS w celu
zach´cenia do realizacji projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej?

Poza standardowymi formami informa-
cyjno-promocyjnymi (strony internetowe,
biuletyn) jesienià planowana jest konfe-
rencja poÊwi´cona wy∏àcznie projektom
innowacyjnym i ponadnarodowym.

Wiemy, ˝e wyst´pujà trudnoÊci ze zrozu-
mieniem poj´cia „innowacja”, choç oczy-
wiÊcie warunki realizacji innowacji w Pro-
gramie Operacyjnym  Kapita∏ Ludzki zosta∏y
okreÊlone w dokumentach programo-
wych. Jak, wed∏ug Pani, najproÊciej wy-
jaÊniç to poj´cie?

Innowacja to umiej´tnoÊç konstruktyw-
nego wypracowania rozwiàzania, które po-
mo˝e rozwiàzaç albo zmniejszyç dany
problem spo∏eczny. JednoczeÊnie nale˝y
byç Êwiadomym, i˝ „mój sprawdzony
patent” b´dzie narz´dziem wykorzysty-
wanym przez innych. •

Wspó∏prac´ ponadnarodowà warto nawiàzywaç ze wzgl´dów zarówno
pragmatycznych, jak i czysto ludzkich. Mo˝emy skorzystaç z wypracowanych 
i sprawdzonych rozwiàzaƒ, umiej´tnie dostosowujàc je do naszych uwarun-
kowaƒ, ale tak˝e przekonaç si´, ˝e sami mamy wiele do zaoferowania naszym
partnerom zagranicznym.



25 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
odby∏o si´ spotkanie pracowników Instytucji PoÊredniczà-
cych, Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia, zaanga˝o-
wanych w proces wdra˝ania projektów innowacyjnych 
i wspó∏pracy ponadnarodowej w komponencie centralnym
oraz regionalnym (m.in. osoby pe∏niàce funkcje punktów
kontaktowych), a tak˝e Regionalnych OÊrodków EFS. 
Spotkanie mia∏o na celu umo˝liwienie przedstawicielom
instytucji zaanga˝owanych w proces wdra˝ania projektów
innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej
PO KL wymiany doÊwiadczeƒ – zarówno tych pozytyw-
nych (poprzez omówienie dobrych praktyk oraz roz-
wiàzaƒ, które sprawdzi∏y si´ w praktyce), jak i tych negatyw-
nych, w celu unikni´cia niepowodzeƒ w przysz∏oÊci.
W spotkaniu wzi´li udzia∏ przedstawiciele Instytucji
PoÊredniczàcych dla projektów wdra˝anych w komponen-
cie centralnym: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz w komponencie regionalnym –
reprezentanci wszystkich województw.
Formu∏a spotkania polega∏a na prezentacji przez przed-
stawicieli Instytucji PoÊredniczàcych, najbardziej istot-
nych z ich punktu widzenia zagadnieƒ zwiàzanych z do-
brymi praktykami oraz z∏ymi doÊwiadczeniami we wdra˝a-
niu projektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej, zarówno w aspekcie planowania, jak 
i organizacji konkursów oraz przy uwzgl´dnieniu do-
Êwiadczeƒ p∏ynàcych z projektów ju˝ realizowanych. Pod-
czas wystàpieƒ przedstawicieli ka˝dej instytucji prezen-
towane by∏y slajdy zawierajàce najbardziej aktualne infor-
macje na temat stanu wdra˝ania projektów innowacyjnych
i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej w danym woje-
wództwie w podziale na priorytety, wraz z okreÊleniem
typu projektu, podaniem tematu projektu, wielkoÊci alo-
kacji oraz ca∏kowitej liczby z∏o˝onych wniosków.

Najwa˝niejsze wnioski ze spotkania 
(zagadnienia systemowe)

Planowanie
Problem rozumienia innowacyjnoÊci – pierwszym krokiem,
jaki nale˝y podjàç, jest zrozumienie zakresu tematu dla pro-
jektu innowacyjnego (w powiàzaniu z celami danego Prio-
rytetu) na etapie opracowania Planu dzia∏ania, a nast´pnie
prze∏o˝enie tej wiedzy na kryteria szczegó∏owe (czyli
odpowiedê na pytanie, jakie problemy chcemy rozwiàzaç,
dla jakich specyficznych grup powinniÊmy wypracowaç
skuteczne narz´dzia itd.). Analiza tematu na tym etapie
pozwoli na zrozumienie, jakie dzia∏ania w danym temacie
sà obecnie podejmowane i co wymaga zmiany, czyli wst´pne
okreÊlenie tego, co jest innowacjà.

Alokacja 
Przedstawione podczas spotkania doÊwiadczenia potwier-
dzajà, i˝ niskie alokacje przewidziane na poszczególne
konkursy mogà stanowiç barier´ zniech´cajàcà projekto-
dawców do sk∏adania wniosków na projekty innowacyjne 
i projekty wspó∏pracy ponadnarodowej, które sà trud-
niejsze od projektów standardowych. Niewielkie alokacje
na konkursy na takie projekty stwarzajà równie˝ zagro˝e-
nie, i˝ projektodawcami b´dà podmioty, które nie dyspo-
nujà doÊwiadczeniem i odpowiednim potencja∏em do reali-
zacji takich przedsi´wzi´ç (cz´sto podmioty, które nie
ubiega∏y si´ o Êrodki w ramach EFS w obecnej lub wczeÊ-
niejszej perspektywie finansowej bàdê które sk∏ada∏y
wnioski w ramach niewielkich projektów w zakresie inicja-
tyw lokalnych).

Dzia∏ania informacyjno-promocyjne
Dzia∏ania informacyjno-promocyjne powinny byç pro-
wadzone we wspó∏pracy z Instytucjami PoÊredniczàcymi
/ Instytucjami PoÊredniczàcymi II stopnia oraz Regional-
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nymi OÊrodkami EFS w taki sposób, aby podkreÊlaç
odmiennoÊç projektów innowacyjnych i projektów wspó∏-
pracy ponadnarodowej, wskazywaç na ich atuty i mo˝li-
woÊci, jakie zwiàzane sà z ich realizacjà, a nie akcentowaç
trudnoÊci. Nie oznacza to jednak, ˝e nale˝y unikaç
otwartego mówienia o problemach zwiàzanych z realiza-
cjà takich projektów. Trzeba natomiast wskazywaç mecha-
nizmy zaradcze. Sposób prowadzenia dzia∏aƒ informa-
cyjno-promocyjnych powinien byç proaktywny, obejmujà-
cy Êcis∏à wspó∏prac´ instytucji w realizacji zadaƒ takich jak
wychodzenie do projektodawców, identyfikowanie poten-
cjalnych zainteresowanych, animacja Êrodowiska, budo-
wanie partnerstw na rzecz realizacji projektu. Zagadnienia
istoty projektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej powinny byç omawiane szerzej, równie˝
poprzez wskazanie przyk∏adów, z czym majà najwi´cej
problemów. Poniewa˝ projekty innowacyjne i projekty
wspó∏pracy ponadnarodowej stwarzajà projektodawcom
wiele problemów, mo˝na równie˝ zach´caç mniej do-
Êwiadczone podmioty, aby realizowa∏y w pierwszej kolej-
noÊci projekty z komponentem ponadnarodowym.

Promocja konkursu
Instytucje PoÊredniczàce oraz Instytucje Wdra˝ajàce nie
powinny si´ ograniczaç do og∏oszenia konkursu w prasie 
i na stronie internetowej. Istnieje koniecznoÊç prowa-
dzenia szerszych dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych.
Po˝àdane jest opracowanie strategii dzia∏aƒ informa-
cyjno-promocyjnych w zakresie projektów innowacyjnych
i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej, tak aby zagwa-
rantowaç, ˝e pojawià si´ wnioski dobrej jakoÊci. Akcja
promocyjna dla projektów innowacyjnych powinna byç
prowadzona niezale˝nie od promocji konkursów na pro-
jekty standardowe, o podobnej tematyce, by nie wpro-
wadzaç potencjalnych wnioskodawców w b∏àd.

Dokumentacja konkursowa
Dokumentacja konkursowa powinna jednoznacznie wy-
jaÊniaç istot´ ponadnarodowoÊci (a w przypadku projek-
tów innowacyjnych – temat) oraz wskazaç oczekiwania
Instytucji PoÊredniczàcej / Instytucji Wdra˝ajàcej w zakresie
obj´tym tematem, czyli okreÊliç, jakich projektów
spodziewa si´ Instytucja Organizujàca Konkurs. Pozwoli

to na choçby cz´Êciowe wyeliminowanie sytuacji, w których
projektodawca sk∏ada wniosek niewpisujàcy si´ w dany
temat.
Cz´sto spotykane sà sytuacje niedoceniania przez projek-
todawców aspektu upowszechniania rezultatów projektu
oraz ich w∏àczania do g∏ównego nurtu polityki. Powoduje
to, ˝e projekty innowacyjne koƒczà si´ na testowaniu 
i przeprowadzeniu np. jednej konferencji i wydaniu publi-
kacji. Te doÊwiadczenia wskazujà, i˝ zagadnienie main-
streamingu wymaga dodatkowych dzia∏aƒ ze strony
wszystkich podmiotów zaanga˝owanych w realizacj´ pro-
jektów innowacyjnych. Nale˝y pami´taç, ˝e etap upo-
wszechniania i mainstreamingu stanowi istot´ projektów
innowacyjnych. Wszystkie wczeÊniejsze dzia∏ania majà
jedynie prowadziç do tego, by to, co zosta∏o wypracowane
wdro˝yç na szerszà skal´ (jeÊli oka˝e si´ to skuteczne 
i efektywne). Pozbawienie projektu tego elementu mo˝na
porównaç do sytuacji, w której naukowiec przez 5 lat
pracuje nad wynalazkiem i kiedy ju˝ z sukcesem zakoƒczy
prac´, zachowuje wynik swoich badaƒ wy∏àcznie dla siebie.
Istotne jest równie˝ wyjaÊnianie, i˝ dzia∏ania promocyjne
majà inny charakter ni˝ dzia∏ania w∏àczajàce i upowszech-
niajàce, a tak˝e zwrócenie uwagi na to, ˝e dzia∏ania w projek-
cie nie mogà koƒczyç si´ wy∏àcznie na upowszechnianiu,
ale muszà uwzgl´dniaç równie˝ etap w∏àczania.

Organizacja konkursu i nabór wniosków
Termin og∏oszenia konkursu oraz d∏ugoÊç okresu naboru
wniosków sà bardzo istotne. Rozpocz´cie naboru w okresie
wakacyjnym bàdê wyznaczenie krótkiego okresu naboru
cz´sto uniemo˝liwia z∏o˝enie wniosku. Jako dobrà prak-
tyk´ wskazano wyd∏u˝enie okresu naboru wniosków, jeÊli
w ustalonym pierwotnie okresie wnioski nie zosta∏y
z∏o˝one, jest ich niewiele lub z kontaktu z projektodawca-
mi wynika, ˝e zainteresowanie by∏o du˝e.

Spotkanie zakoƒczy∏a prezentacja przedstawiciela KIW CPE
poÊwi´cona modelowi strategicznego podejÊcia do reali-
zacji projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej na poziomie regionalnym. Przedstawiciele insty-
tucji obecnych na spotkaniu wyrazili ch´ç uczestnictwa 
w spotkaniach o podobnym charakterze. •



Szkolenia dla Sieci Tematycznych
Uczestnicy sà szkoleni w ramach dwóch bloków tematy-
cznych: 
r Specyfika i ocena projektów innowacyjnych PO KL;
r Opracowywanie i ocena strategii projektów innowacyj-

nych PO KL. Informacja, promocja oraz upowszechnia-
nie i w∏àczanie do g∏ównego nurtu polityki (tzw. main-
streaming) produktów wypracowanych w ramach pro-
jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej
PO KL. 

Zakres tematyczny szkoleƒ obejmuje te zagadnienia,
których znajomoÊç pozwoli cz∏onkom Sieci na rzetelne
wykonywanie przypisanych im zadaƒ. Lipcowe szkolenia
dotyczy∏y pierwszego z wy˝ej wymienionych obszarów.
Szkolenia by∏y przeznaczone dla czterech Krajowych Sieci
Tematycznych, a przeprowadzi∏a je Pani Irena Woliƒska,
ceniony ekspert w obszarze innowacji spo∏ecznych.
W sierpniu rozpocz´∏y si´ szkolenia dla cz∏onków Regio-
nalnych Sieci Tematycznych, których zakoƒczenie, zgod-
nie z przyj´tym harmonogramem, przewidziano na koniec
listopada 2010 roku.

Zakoƒczy∏a si´ aktualizacja tematów projektów
innowacyjnych
Krajowe Sieci Tematyczne wzi´∏y aktywny udzia∏ 
w procesie aktualizacji tematów projektów innowacyjnych
i zg∏osi∏y swoje uwagi do obowiàzujàcej listy.

Posiedzenie Komitetu Monitorujàcego Programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki, na którym dyskutowano list´
tematów odby∏o si´ w dniach 17–18 czerwca br. w Gdyni.
Obradom przewodniczy∏ Waldemar S∏ugocki, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 
W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 75 osób, wÊród nich – oprócz
cz∏onków Komitetu i obserwatorów – Aurelio Cecilio 
z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw
Spo∏ecznych i Równych Szans w Komisji Europejskiej
oraz Katarzyna Ptak i Joanna Grochowska, reprezentujàce
Dyrekcj´ Generalnà ds. Zatrudnienia, Spraw Spo∏ecznych
i Równych Szans.
Kwestie dotyczàce aktualizacji tematów projektów
innowacyjnych PO KL zosta∏y podj´te drugiego dnia
posiedzenia. Na poczàtku z prezentacjà pt. „Aktualizacja
tematów projektów innowacyjnych 2010” wystàpi∏
Krzysztof Domaga∏a – przedstawiciel Ogólnopolskiej

Federacji Organizacji Pozarzàdowych. Prezentacja zosta∏a
opatrzona komentarzem Doroty Bortnowskiej, zast´pcy
dyrektora Departamentu Zarzàdzania Europejskim Fun-
duszem Spo∏ecznym w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego. W komentarzu podkreÊlone zosta∏y najwa˝niejsze
kwestie, które by∏y brane pod uwag´ w procesie aktualiza-
cji: nie budzàcy wàtpliwoÊci interpretacyjnych sposób for-
mu∏owania tematów, szeroki zakres tematów oraz uni-
kanie has∏owoÊci przy ich formu∏owaniu. W dalszej cz´Êci
spotkania uczestnicy dyskutowali nad proponowanymi
zmianami do obowiàzujàcej listy tematów. Ze wzgl´du 
na fakt, ˝e zdania dotyczàce zatwierdzenia tematów 
w przedstawionym kszta∏cie by∏y podzielone, zapropono-
wano dalsze konsultacje. 
Ostateczna, zaktualizowana lista tematów zosta∏a zatwier-
dzona przez KM PO KL 13 lipca 2010 roku. 

Lista tematów jest dost´pna na portalu KIW w dziale

„Dokumenty”.

Przygotowania do dzia∏ania KST w 2011 roku
We wrzeÊniu odby∏y si´ posiedzenia wszystkich Kra-
jowych Sieci Tematycznych, na których omawiano mi´dzy
innymi wst´pne za∏o˝enia planów poszczególnych Sieci
na przysz∏y rok. Poczàwszy od 2011 roku, ST b´dà przy-
gotowywa∏y strategie dzia∏ania na dany rok. Wzór strategii
zosta∏ przygotowany przez Krajowà Instytucj´ Wspoma-
gajàcà oraz zatwierdzony przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
PO KL. W strategii znajdà si´ mi´dzy innymi informacje
dotyczàce dzia∏aƒ zwiàzanych z opiniowaniem strategii
wdra˝ania i walidacjà produktów projektów innowa-
cyjnych oraz zwiàzane z wypracowaniem, upowszechnia-
niem i w∏àczaniem ich do g∏ównego nurtu polityki i praktyki.

Na posiedzeniach debatowano tak˝e o formalnych aspek-
tach wyboru ekspertów do oceny strategii i wdra˝ania
projektów innowacyjnych oraz walidacji ich produktów.
Eksperci b´dà wybierani przez danà Sieç spoÊród listy
ekspertów Ministra Rozwoju Regionalnego w obszarze
PO KL. Zadaniem ekspertów b´dzie ocena strategii oraz
udzia∏ w posiedzeniu Sieci, na którym b´dzie ona dysku-
towana. Ostateczna decyzja w sprawie oceny strategii b´dzie
nale˝a∏a jednak do Instytucji Organizujàcej Konkurs. •

Opracowa∏a

Agnieszka Jarmuszyƒska

Krajowa Instytucja Wspomagajàca
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Funkcjonowanie 
Sieci Tematycznych – aktualnoÊci
W lipcu i sierpniu bie˝àcego roku rozpocz´∏y si´ szkolenia dla cz∏onków Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych 
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Przygotowanie naukowe, doÊwiadczenie
praktyczne w roli dyrektora Wojewódz-
kiego Urz´du Pracy w Katowicach i dzia-
∏acza zwiàzkowego, a tak˝e udzia∏ w Pro-
gramie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
to kwalifikacje, dzi´ki którym zalicza si´
Pan do grona specjalistów przygotowa-
nych do tego, ˝eby jasno okreÊliç kierunki
strategii dalszego rozwoju rynku pracy 
w Polsce. Czy, Pana zdaniem, nie trzeba dziÊ
wyraênie stwierdziç: w te obszary powin-
niÊmy inwestowaç, a w inne nie. Program
Operacyjny Kapita∏ Ludzki (PO KL)
stwarza nam, byç mo˝e niepowtarzalnà,
szans´ realizacji takiej przemyÊlanej
strategii. Jakie kierunki powinny byç obec-
nie zdecydowanie priorytetowe, a tym
samym jakie projekty sà dla przysz∏oÊci
polskiego rynku pracy najistotniejsze?

Przede wszystkim pragn´ podkreÊliç,
˝e bardzo si´ ciesz´ z mo˝liwoÊci poroz-
mawiania na ∏amach biuletynu „Innowacje

bez Granic”, w którym poruszane sà naj-
wa˝niejsze kwestie zwiàzane z wdra˝aniem
PO KL, na temat funkcjonowania Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego w Polsce
oraz szans, jakie stwarza on dla naszego
rynku pracy. Na wst´pie jednak musz´
dokonaç pewnego sprostowania – nie
jestem „dzia∏aczem zwiàzkowym”, tylko
spo∏ecznym doradcà Ogólnopolskiego
Porozumienia Zwiàzków Zawodowych 
w sprawach rynku pracy i funduszy euro-
pejskich, ale mimo braku legitymacji
zwiàzkowej od wielu lat czuj´ emocjonalnà
wi´ê z tà organizacjà. Ponadto w OPZZ
pracuje i dzia∏a wiele ciekawych i bliskich
mi osób, a wÊród nich liczne grono moich
przyjació∏, którzy uznali, ˝e war to wyko-
rzystaç moje doÊwiadczenie zwiàzane 
z szeÊcioletnià pracà w Wojewódzkim
Urz´dzie Pracy w Katowicach nie tylko 
na rynku komercyjnym (jestem dyrektorem
w mi´dzynarodowej firmie doradczej),
ale równie˝ na niwie spo∏ecznej. Ciesz´ si´
z tego niezmiernie, poniewa˝ praca w Kra-
jowej Sieci Tematycznej stanowi dla mnie
nowe, ciekawe wyzwanie i g∏´boko wierz´,
˝e dobrze kierujàc jej dzia∏alnoÊcià w ob-
szarze rynku pracy i integracji spo∏ecznej,
mog´ si´ przyczyniç do realnej poprawy
sytuacji tysi´cy osób borykajàcych si´ 
z codziennymi problemami na lokalnym,
regionalnym czy krajowym rynku pracy.
Wracajàc jednak do pytania, w jakim kie-
runku powinien rozwijaç si´ rynek pracy 
w Polsce, pragn´ wyraênie podkreÊliç,
i˝ problemem nie jest wytyczenie kierunku

rozwoju, ale raczej determinacja i konsek-
wencja w dà˝eniu do wyznaczonych celów.
Wi´kszoÊç eksper tów jest zgodna, ˝e fun-
damentalnymi trudnoÊciami na polskim
rynku pracy sà: po pierwsze, bardzo niski
poziom aktywnoÊci zawodowej mieszkaƒ-
ców – udzia∏ ludnoÊci aktywnej zawodowo
w ogólnej liczbie ludnoÊci w wieku 15 lat 
i wi´cej.Wed∏ug danych GUS prawie po∏owa
doros∏ych Polaków jest bierna zawodowo.
Po drugie, brak rzeczywistego wsparcia dla
aktywnoÊci zawodowej kobiet, co skutkuje
bardzo niskim wskaênikiem ich zatrudnie-
nia. W I kwar tale bie˝àcego roku zatrud-
nionych by∏o tylko 42,7% kobiet, tj. o 14%
mniej ni˝ m´˝czyzn. Po trzecie, zmniejsze-
nie liczby osób w wieku produkcyjnym
(kobiet do 59., a m´˝czyzn do 64. roku
˝ycia) oraz starzenie si´ spo∏eczeƒstwa.
Tempo przyrostu liczby w wieku produkcyj-
nym od kilku lat jest coraz mniejsze i w tym
roku osiàgnie poziom najni˝szy. Od 2011

roku b´dziemy mieli do czynienia z powol-
nym spadkiem tej liczby. Po czwar te, pro-
blem niedostosowania strukturalnego znacznej
cz´Êci zasobów pracy w Polsce do wyma-
gaƒ rynku pracy, co jest efektem niew∏aÊci-

Poj´cie „innowacyjnoÊç” 
jest zbyt p∏ynne

Rozmowa z Przemys∏awem Koperskim, przewodniczàcym Krajowej Sieci Tematycznej „Zatrudnienie 
i integracja spo∏eczna” 
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Mimo ogromnego zaanga˝owania
wi´kszoÊci pracowników publicz-
nych s∏u˝b zatrudnienia i oÊrodków
pomocy spo∏ecznej, problemem
pozostaje skutecznoÊç aktywnej
polityki rynku pracy.
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wej struktury kszta∏cenia i systemu edu-
kacji. T́  niekorzystnà sytuacj´ pog∏´bia
dodatkowo brak dost´pu do kompletnej
informacji o rynku pracy, niedostatecznie
rozwini´ty rynek nowoczesnych us∏ug
poÊrednictwa pracy i doradztwa zawodo-
wego oraz brak nowoczesnego sytemu
kszta∏cenia ustawicznego. Po piàte wresz-
cie, mimo ogromnego zaanga˝owania wi´k-
szoÊci pracowników publicznych s∏u˝b
zatrudnienia i oÊrodków pomocy spo∏ecz-
nej, problemem pozostaje skutecznoÊç
aktywnej polityki r ynku pracy. Us∏ugi r ynku
pracy sà dost´pne tylko dla osób bezrobot-
nych i poszukujàcych pracy, a nie dla wszyst-
kich, którzy tego potrzebujà. Sektor pu-
bliczny nie jest w stanie w krótkim czasie
objàç kompleksowym wsparciem nawet
osób bezrobotnych, nie mówiàc ju˝ o po-
szukujàcych pracy. Nierzadko zdarza si´
równie˝, i˝ indywidualne podejÊcie do klien-
ta, z powodu kilkuset osób przypadajàcych
na jednego pracownika publicznych s∏u˝b
zatrudnienia, pozostaje tylko w sferze
teorii.

W mojej opinii najwa˝niejsze jest podj´cie
zdecydowanych dzia∏aƒ zmierzajàcych do
rozwiàzania wy˝ej wymienionych proble-
mów rynku pracy. Mamy teraz niepowta-
rzalnà szans´, by to zrobiç dzi´ki wsparciu
finansowemu z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego (choçby testujàc nowe roz-
wiàzania w ramach projektów innowa-
cyjnych).

Jako przewodniczàcy Krajowej Sieci Tema-
tycznej „Zatrudnienie i integracja spo∏ecz-
na” zapewne spotka∏ si´ Pan z wàtpliwoÊ-
ciami, czy to forum mo˝e spe∏niç du˝e
oczekiwania, jakie si´ z nim wià˝e. Czy nie
b´dà to (znane z polskiej praktyki) spot-
kania gremium specjalistów i dzia∏aczy,
z których w praktyce wiele nie wyniknie.
Czy widzi Pan szans´ rzeczywistego
wp∏ywu Krajowej Sieci Tematycznej na kon-
kretne rezultaty dzia∏aƒ na rzecz poprawy
jakoÊci zatrudnienia w Polsce oraz inte-
gracji na rynku pracy?

Jestem przekonany, ˝e KST dobrze zrealizu-
je postawione przed nià zadania i z sukce-
sem zakoƒczy swojà misj´. Kompetencje
gremium, któremu przewodnicz´, sà precy-
zyjnie okreÊlone. Do naszych obowiàzków
nale˝y m.in.: opiniowanie strategii wdra˝a-
nia oraz walidacja produktów projektów
innowacyjnych realizowanych w kompo-

nencie centralnym, organizowanie semina-
riów, konferencji, forów i innych form
spotkaƒ w celu wymiany doÊwiadczeƒ 
i konfrontacji za∏o˝eƒ projektodawców 
z eksper tami i praktykami, a tak˝e za-
pewnienie przep∏ywu wiedzy na temat reali-
zacji projektów na poziomie centralnym 
i regionalnym dzi´ki udzia∏owi przedstawi-
cieli Regionalnych Sieci Tematycznych 
w pracach KST. Sieci biorà równie˝ udzia∏
w procesie upowszechniania i w∏àczania
rezultatów projektów innowacyjnych do g∏ów-
nego nurtu polityki, wspó∏pracujà z pozo-
sta∏ymi obszarowymi KST w celu wymiany
informacji i opracowywania dobrych prak-
tyk czy przygotowujà dodatkowe analizy
lub eksper tyzy niezb´dne do realizacji
swych zadaƒ.

Mamy równie˝ przyj´ty wewn´trzny regu-
lamin funkcjonowania oraz wst´pny har-
monogram dzia∏aƒ, co niewàtpliwie u∏atwia
i usprawnia prac´. Nale˝y podkreÊliç,
˝e sporym atutem Sieci jest fakt,
i˝ tworzy si´ grono specjalistów i eksper-
tów w swoich dziedzinach, które poszerzy
si´ jeszcze o oczekiwanych przez nas reali-
zatorów projektów innowacyjnych.W∏aÊnie
takie gremium wydaje si´ najlepszym gwa-
rantem zachowania realnego wp∏ywu KST
na kszta∏t ostatecznych rezultatów projek-
tów innowacyjnych, a tak˝e ich maksymal-
nego skorelowania z rzeczywistymi potrze-
bami polskiego rynku pracy oraz oczeki-
wanym wsparciem w obszarze integracji
spo∏ecznej.

Czy oprócz szans widzi Pan równie˝ jakieÊ
zagro˝enia dla funkcjonowania Sieci?

Owszem, widz´ pewne niebezpieczeƒstwo
w prawid∏owej realizacji zadaƒ Sieci Tema-
tycznych, jednak nie tych na szczeblu kra-
jowym, lecz regionalnym. Wdra˝anie pro-
jektów innowacyjnych na poziomie regional-
nym niesie ze sobà wiele problemów
praktycznych, które w pewnej cz´Êci ju˝ 
si´ uwidoczni∏y. Cz´Êç Instytucji Organizu-

jàcych Konkurs og∏osi∏a ju˝ konkursy w tej
dziedzinie, niektóre nawet zakoƒczy∏y
wybór wniosków. Pojawiajà si´ jednak pyta-
nia dotyczàce przygotowania meryto-
rycznego cz∏onków Komisji Oceny Projek-
tów oraz ich doÊwiadczenia zwiàzanego 
z realizacjà projektów innowacyjnych, na co
zwracajà uwag´ eksperci. Nadal na poziom
krajowy nie oddelegowano przedstawicieli
sieci regionalnych, w zwiàzku z tym w KST
nie wiemy jakie projekty zosta∏y wybrane 
do dofinansowania.

Za kilka miesi´cy mo˝e si´ okazaç, ˝e w kilku
województwach realizowany jest ten sam
albo bardzo podobny projekt innowacyjny,
byç mo˝e nawet przez jednego wniosko-
dawc´. B´dzie jednak za póêno, by przeciw-
dzia∏aç marnotrawieniu Êrodków publi-
cznych na równoleg∏e testowanie tych
samych rozwiàzaƒ w kilku miejscach. Mo˝e
si´ wreszcie okazaç, ˝e pewnych tematach
innowacyjnych regiony nie og∏oszà konkur-
sów, a w innych b´dziemy mieli ich nadmiar.

Konkludujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e poprzed-
ni system, mimo jego wszystkich niedos-
kona∏oÊci, by∏ pod tym wzgl´dem zdecy-
dowanie lepszy. Umo˝liwia∏ bowiem og∏o-
szenie konkursów we wszystkich tematach
oraz minimalizowa∏ ryzyko dublowania si´
projektów. Bioràc po uwag´ efekty, jakie
przyniós∏ EQUAL oraz te z obecnej per-
spektywy finansowej, war to si´ zastanowiç,
czy w nowej perspektywie finansowej nie
powróciç do wdra˝ania projektów innowa-
cyjnych tylko na poziomie krajowym.

Które z wielu problemów polskiego rynku
pracy w najwi´kszym stopniu wymagajà
rozwiàzaƒ innowacyjnych, w których znaj-
dujemy si´ w martwym punkcie, poniewa˝
wszystkie konwencjonalne metody ich roz-
wiàzania nie przynios∏y istotnych rezul-
tatów? Czego powinniÊmy oczekiwaç od pro-
jektów innowacyjnych oraz czy istniejà
czytelne kryteria uznania projektu za inno-
wacyjny zanim potwierdzi to praktyka?
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Nie podejm´ si´ odpowiedzi na pytanie,
który z problemów polskiego rynku pracy
wymaga szczególnie rozwiàzaƒ innowa-
cyjnych. W mojej opinii wszystkie kwestie,
które wymieni∏em na poczàtku naszej roz-
mowy, wymagajà pilnego rozwiàzania
równie˝ przy wsparciu projektów innowa-
cyjnych.
I tu dochodzimy do sedna: poj´cie „inno-
wacyjnoÊç” jest bardzo p∏ynne. OczywiÊcie
mamy definicj´ oficjalnà, zawar tà w Wytycz-
nych w zakresie wdra˝ania projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki, co jednak nie oznacza, ˝e kryteria
umo˝liwiajàce uznanie projektu za inno-
wacyjny sà bardzo precyzyjne. Celem pro-
jektu innowacyjnego jest poszukiwanie
nowych, lepszych, efektywniejszych sposo-
bów rozwiàzywania problemów mieszczà-
cych si´ w obszarach wsparcia EFS. PodejÊ-
cie innowacyjne w PO KL to nastawienie
na wsparcie nowych, nietypowych grup 
na rynku pracy oraz rozwiàzanie problemu,
który do tej pory nie by∏ przedmiotem
polityki paƒstwa. To tak˝e wykorzystanie
nowych instrumentów w rozwiàzywaniu
dotychczasowych problemów na rynku
pracy, adaptacja rozwiàzaƒ sprawdzonych
w innych krajach czy regionach lub mody-
fikacja dotychczas stosowanych instrumen-
tów w celu zwi´kszenia ich adekwatnoÊci,
skutecznoÊci i efektywnoÊci. To równie˝
obowiàzek uwzgl´dnienia w trakcie pro-
wadzenia projektu dzia∏aƒ ukierunkowa-
nych na upowszechnienie i w∏àczenie do g∏ów-
nego nur tu polityki krajowej rozwiàzaƒ
wypracowanych w jego ramach.
Niby wszystko jest czytelne, jednak jeÊli
bli˝ej przyjrzymy si´ problemowi, oka˝e si´,
˝e nie ma prostej recepty na w∏aÊciwy
wybór projektu innowacyjnego. Ka˝dy musi
byç potraktowany bardzo indywidualnie 
i oceniony przez pryzmat konkretnego
zagadnienia, grupy docelowej oraz czasu 
i obszaru realizacji. Dlatego tak wa˝nà
kwestià sà praktyczne doÊwiadczenia osób
oceniajàcych projekty innowacyjne, wynie-
sione z poprzedniego systemu finansowania.

Jakie warunki powinny spe∏niaç projekty,
które warto wdra˝aç i upowszechniaç?

Warunkiem, o którym wczeÊniej nie wspo-
mina∏em, a który powinien w znacznym
stopniu determinowaç wybór danego
wniosku do dofinansowania, jest potencja∏
produktu finalnego projektu, czyli u˝y-
tecznoÊç produktu dla rozwoju realizowa-
nej polityki spo∏ecznej, jego wp∏yw na sku-
tecznoÊç rozwiàzywania problemów grupy
docelowej, a tak˝e mo˝liwoÊç adaptacji 
w innych dziedzinach oraz kapita∏och∏on-
noÊç (nak∏ady konieczne w celu efektyw-
nego wdro˝enia produktu).

Zna Pan dobrze rozwiàzania stosowane
za granicà. W jakich dziedzinach powin-
niÊmy skorzystaç z projektów ponadnaro-
dowych? Które z krajów europejskich
mogà byç dla nas szczególnie cennym
êród∏em wzorcowych rozwiàzaƒ?

W mojej ocenie powinna istnieç tutaj
pe∏na swoboda. Spodziewam si´, ˝e wnios-
kodawcy b´dà nas pozytywnie zaskakiwaç
ciekawymi projektami z udzia∏em par t-
nerów z innych krajów. Jestem goràcym
zwolennikiem wspó∏pracy ponadnaro-
dowej w ramach PO KL. Uwa˝am przy tym,
˝e wspó∏praca ta stanowi niezmiernie
istotny element w budowaniu przewagi
konkurencyjnej Unii Europejskiej na Êwia-
towym rynku pracy.

W ka˝dym paƒstwie UE funkcjonujà
ciekawe rozwiàzania, które mo˝na spróbo-
waç wykorzystaç w celu poprawy funkcjo-
nowania krajowego rynku pracy. W Niem-
czech i Austrii dobrze funkcjonuje system
kszta∏cenia ustawicznego, w Danii i Holandii
umiej´tnie po∏àczono ogieƒ z wodà, czyli
elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo na rynku
pracy, a w Hiszpanii w ciekawy sposób za-
anga˝owano par tnerów spo∏ecznych w po-
praw´ sytuacji zatrudnieniowej. W krajach
skandynawskich Êwietnie funkcjonuje sys-
tem zabezpieczenia spo∏ecznego, w Cze-
chach skutecznie zintegrowano dzia∏anie
s∏u˝b zatrudnienia i instytucji pomocy
spo∏ecznej, w Anglii sprawdzi∏ si´ model
zlecania wsparcia dla osób d∏ugotrwale
bezrobotnych prywatnym instytucjom rynku
pracy, we Francji bezwzgl´dnym obowiàz-
kiem organizacji pracodawców jest wspiera-
nie przedsi´biorczoÊci, a w Rumunii wpro-
wadzono nowatorski program pomocy
rodzinom zwalnianych z pracy górników.

Dobre pomys∏y sà porozrzucane w ró˝-
nych miejscach Europy, sporo jest ich
równie˝ w Polsce, war to po nie si´gaç 
i dzieliç si´ nimi, do czego goràco zach´-
cam. Rolà Komisji Oceny Projektów oraz
KST b´dzie wspieranie tych najbardziej
war toÊciowych z punktu widzenia d∏ugo-
falowego interesu Polski.

By∏ Pan zaanga˝owany w prace Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Co da∏o
Panu tamto doÊwiadczenie, jakà rol´
spe∏ni∏ EQUAL w naszym kraju?

W latach 2005–2008 by∏em cz∏onkiem
komitetów sterujàcych w dwóch projek-
tach EQUAL. Rozwiàzania sprawdzone 
w jednym z nich zosta∏y wprowadzone 
w ˝ycie wraz z nowelizacjà Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach r ynku pracy,
rozwiàzania z drugiego nadal czekajà na
wdro˝enie. MyÊl´, ˝e to jednak tylko kwest-
ia czasu. Sàdz´, ˝e teraz powinniÊmy skupiç
si´ raczej na poszukiwaniu kolejnych, lep-
szych, efektywniejszych sposobów
rozwiàzywania problemów polskiego rynku
pracy, poniewa˝ w ciàgu ostatnich kilku lat
zmieni∏ si´ on przecie˝ w znacznym stop-
niu. Rok 2010 stawia przed nami cz´sto
ca∏kowicie nowe wyzwania. Niemniej jed-
nak najciekawsze rezultaty PIW EQUAL 
i tak sà propagowane poprzez ich zastoso-
wanie w standardowych konkursach PO KL.

Zgodnie z za∏o˝eniem programu EQUAL,
w ramach projektów wypracowano nowe
rozwiàzania dla rynku pracy, których
skutecznoÊç by∏a sprawdzana w trakcie
fazy testowania. Powsta∏o ∏àcznie 86 rezul-
tatów, 98 projektów tego programu by∏o
realizowanych przez ponad 700 ró˝norod-
nych podmiotów (prywatnych, publicznych
i pozarzàdowych, krajowych i zagranicz-
nych). Nie wszystkie wypracowane modele
zosta∏y wprowadzone do powszechnej
polityki, a tak naprawd´ kluczowych roz-
wiàzaƒ, które znalaz∏y powszechne zasto-
sowanie by∏o tylko kilkanaÊcie. War to by∏o
jednak przejÊç ten specyficzny chrzest
bojowy i teraz nale˝y zrobiç wszystko, aby
dobrze wykorzystaç to doÊwiadczenie. •

Rozmawia∏a 

Jolanta Liczbiƒska

Bioràc po uwag´ efekty, jakie przy-
niós∏ EQUAL oraz te z obecnej per-
spektywy finansowej, warto si´ za-
stanowiç, czy w nowej perspektywie
finansowej nie powróciç do wdra-
˝ania projektów innowacyjnych
tylko na poziomie krajowym.
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