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Centrum dzia∏a od poczàtku 2009 r., zaÊ funkcj´ Krajowej Instytucji Wspomagajàcej dla PO KL przej´∏o 

z dniem 1 stycznia 2010 r. Chcemy zatem przedstawiç Paƒstwu Zespó∏ oraz aktualne plany i priorytety KIW. Ponad-

to, jak przysta∏o na biuletyn innowacjom i ponadnarodowoÊci poÊwi´cony, przedstawimy przyk∏ady podj´tych ju˝ 

w ramach PO KL inicjatyw w tym obszarze – na potrzeby aktualnego wydania odwiedziliÊmy dla Paƒstwa ¸ódê, Olsztyn

i Bia∏ystok. Mamy nadziej´, ˝e wdra˝ane tam projekty oraz entuzjazm ich realizatorów zach´cà do innowacji bez

granic tak˝e inne regiony, a proponowane przez nas zindywidualizowane wsparcie oka˝e si´ pomocne i inspirujàce.

Odniesieƒ do innowacji proponujemy w tym wydaniu wiele.W uj´ciu teore-

tycznym – jako podejÊcie w kierowaniu ludêmi oraz w obszarze spo∏ecznym

na potrzeby inicjatyw lokalnych. W uj´ciu praktycznym – w nawiàzaniu 

do rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz jako zalet projektów

innowacyjnych o charakterze upowszechniajàcym. Przys∏owiowym kub∏em

zimnej wody mo˝e okazaç si´ zaakcentowanie tematu w∏àczania rezultatów

projektów innowacyjnych do g∏ównego nurtu polityki, jako wysi∏ku koniecz-

nego do podj´cia na drodze do pe∏nej ich realizacji. Mamy jednak nadziej´,

˝e przeciwwagà oka˝e si´ ∏yk ponadnarodowej inspiracji w formie krótkiego

sprawozdania ze styczniowego spotkania Punktów Kontaktowych w Brukseli

oraz informacja o powo∏aniu i potencjale Sieci Tematycznych dla PO KL.
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˚yczymy mi∏ej lektury,

Dariusz Nieç 
Dyrektor 

Centrum Projektów Europejskich 

Witamy Paƒstwa w 2010 Roku!
Dzi´kujemy naszym Poprzednikom za przekazanie pa∏eczki w sztafecie inno-
wacyjnoÊci i wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL oraz zapraszamy na wst´pie
w krótkà podró˝ po nowej instytucji w obszarze wsparcia realizacji progra-
mów finansowanych z funduszy wspólnotowych – Centrum Projektów
Europejskich.



Centrum Projektów Europejskich jest paƒstwowà jednostkà
bud˝etowà podlegajàcà Ministrowi Rozwoju Regionalnego.
Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç na poczàtku 2009 roku, mia∏o
nakreÊlony jedynie ogólny cel dzia∏ania – usprawnienie
zarzàdzania Êrodkami unijnymi – a jego istotnym kapita∏em
by∏ entuzjazm oraz zaanga˝owanie jego twórców. Centrum
mo˝e pos∏u˝yç jako przyk∏ad instytucji, która w krótkim cza-

sie sta∏a si´ sprawnie dzia∏ajàcà organizacjà, skutecznie reali-
zujàcà stawiane przed nià cele oraz poszukujàcà nowych
wyzwaƒ. 
Podstawowym za∏o˝eniem dzia∏ania Centrum jest wspieranie
rozwoju kraju poprzez udzielanie skutecznego wsparcia bene-
ficjentom i wnioskodawcom oraz instytucjom odpowiedzial-
nym za wdra˝anie i zarzàdzanie programami europejskimi.
Tak okreÊlony cel obejmuje wspieranie instytucji realizujàcych
programy operacyjne wspó∏pracy transgranicznej i wspó∏-
pracy mi´dzyregionalnej w ramach programów Europejskiej

Wspó∏pracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu
Sàsiedztwa i Partnerstwa, a tak˝e wspieranie instytucji realizu-
jàcych Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki, jak równie˝ pod-
miotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Euro-
pejskim Funduszu Spo∏ecznym oraz wdra˝ajàcych inne pro-
gramy i projekty europejskie.
W aspekcie kultury organizacyjnej wa˝nà cechà funkcjono-
wania Centrum jest tworzenie warunków sprzyjajàcych pracy
zespo∏owej, utrzymywaniu równowagi mi´dzy ˝yciem prywat-
nym i zawodowym, a tak˝e innowacyjnoÊç w zakresie wyko-
rzystania narz´dzi pracy u∏atwiajàcych codzienne wykony-
wanie obowiàzków oraz przyczyniajàcych si´ do zwi´kszenia
wydajnoÊci i skutecznoÊci podejmowanych dzia∏aƒ. Ze wzgl´-
du na zakres tematyczny realizowanego wsparcia, w kultur´
organizacyjnà Centrum wpisuje si´ obecnoÊç osób pochodzà-
cych z ró˝nych krajów i kultur, majàcych zró˝nicowane
doÊwiadczenia oraz umiej´tnoÊci. Centrum aktywnie uczest-
niczy tak˝e w realizacji polityki równych szans, oferujàc
zatrudnienie osobom niepe∏nosprawnym.
Siedzibà Centrum oraz miejscem pracy wi´kszoÊci jego jed-
nostek organizacyjnych jest Warszawa. W jego strukturze znaj-
dujà si´ tak˝e jednostki umiejscowione w innych miastach
Polski: Krakowie, Gdaƒsku, Katowicach i Zielonej Górze.
Funkcjonujàce w tych miastach Wspólne Sekretariaty Tech-
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Centrum 
Projektów
Europejskich
Skuteczni, kompetentni, zaanga˝owani
Centrum Projektów Europejskich, powo∏ane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, to stosunkowo nowa,
funkcjonujàca od stycznia 2009 roku, ale dynamicznie rozwijajàca si´ jednostka. Celem powo∏ania CPE by∏a
koniecznoÊç usprawnienia zarzàdzania Êrodkami finansowymi pochodzàcymi z Unii Europejskiej, samo zaÊ
Centrum za równie istotny cel stawia sobie skuteczne i przyjazne wspieranie instytucji zaanga˝owanych w reali-
zowanie programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ich beneficjentów.

Podstawowym za∏o˝eniem dzia∏ania Centrum jest
wspieranie rozwoju kraju poprzez udzielanie
skutecznego wsparcia beneficjentom i wnioskodaw-
com oraz instytucjom odpowiedzialnym za wdra˝anie
i zarzàdzanie programami europejskimi.



niczne oraz Mi´dzynarodowy Punkt Informacyjny Wschód
INTERREG IVC wraz z Sekretariatem majàcym siedzib´ 
w Warszawie wspierajà realizacj´ programów operacyjnych 
w ramach wspó∏pracy transgranicznej i mi´dzyregionalnej.
Domenà pozosta∏ych jednostek merytorycznych Centrum –
Krajowego OÊrodka Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
oraz Krajowej Instytucji Wspomagajàcej – jest Program
Operacyjny Kapita∏ Ludzki. Krajowy OÊrodek EFS wspiera
instytucje uczestniczàce w realizacji PO KL, natomiast Kra-
jowa Instytucja Wspomagajàca – realizatorów projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej. 

Wspó∏praca transgraniczna i mi´dzyregionalna 
Czym sà programy wspó∏pracy transgranicznej?

Najkrócej mówiàc, sà to inicjatywy zmierzajàce do wzmoc-
nienia obszarów przygranicznych poprzez stymulowanie ich
rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego. Zadaniem tego typu
programów jest zacieÊnienie wspó∏pracy mi´dzy przedsta-
wicielami instytucji i organizacji dzia∏ajàcych w ró˝nych kra-
jach, a tak˝e integracja spo∏ecznoÊci lokalnych. Dzia∏ania
tego rodzaju ukierunkowane sà na jeden cel – rozwój regionu.
Cel ten mo˝e byç osiàgany w ró˝ny sposób – poprzez po-
praw´ infrastruktury, wspó∏prac´ kulturalnà, promowanie
inicjatyw lokalnych i turystyki w regionie, wspólne planowa-
nie przestrzenne czy dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska. 
Centrum Projektów Europejskich pe∏ni rol´ Wspólnych
Sekretariatów Technicznych w Programach Operacyjnych
Wspó∏pracy Transgranicznej realizowanych w latach

2007–2013: Rzeczpospolita Polska – Republika S∏owacka,
Rzeczpospolita Polska (województwo Lubuskie) – Branden-
burgia, Po∏udniowy Ba∏tyk (obejmujàcy regiony pi´ciu paƒstw:
Polski, Szwecji, Danii, Litwy i Niemiec), Polska – Bia∏oruÊ –
Ukraina oraz Litwa – Polska – Rosja (program w trakcie
tworzenia). Siedziby Wspólnych Sekretariatów Technicznych
znajdujà si´ odpowiednio w: Krakowie, Zielonej Górze, Gdaƒsku
oraz w Warszawie.

Jak realizowana jest wspó∏praca mi´dzyregionalna?

Program Operacyjny Wspó∏pracy Mi´dzyregionalnej INTER-
REG IVC, obejmujàcy swoim zasi´giem ca∏e terytorium Unii
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Europejskiej oraz Norwegi´ i Szwajcari´, stanowi odr´bnà
kategori´. W ramach tego programu wspierane sà dzia∏ania
zmierzajàce do poprawy efektywnoÊci polityki regionalnej
poprzez promowanie innowacyjnoÊci i gospodarki opartej 
na wiedzy oraz ochron´ Êrodowiska i zapobieganie zagro˝eniom. 
Centrum Projektów Europejskich pe∏ni rol´ Mi´dzynaro-

dowego Punktu Informacyjnego Wschód INTERREG IVC

(siedzibà Punktu sà Katowice).

Europejski Fundusz Spo∏eczny 
Jak wspieramy wdra˝anie Programu Operacyjnego Kapita∏

Ludzki?

Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki obejmuje ca∏oÊç inter-
wencji Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w Polsce, oferu-
jàc ∏àcznà kwot´ wsparcia w wysokoÊci blisko 11,5 mld euro.
Centrum pe∏ni rol´ Krajowego OÊrodka Europejskiego

Funduszu Spo∏ecznego (KOEFS), który wspiera instytucje

uczestniczàce w procesie realizacji tego programu, przede
wszystkim poprzez organizowanie szkoleƒ oraz propa-
gowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Spo∏ecznym.
Najwa˝niejszym zadaniem KOEFS jest koordynowanie dzia∏aƒ
Regionalnych OÊrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego (ROEFS), wspierajàcych potencjalnych projektodawców
w przygotowaniu projektów wspó∏finansowanych z EFS, 
oraz dba∏oÊç o standaryzacj´ us∏ug i certyfikacj´ kadr
ROEFS. KOEFS zainicjowa∏ oraz prowadzi projekt Akademii
Rozwoju Lokalnego, skupiajàcej przedstawicieli ROEFS,
Instytucji PoÊredniczàcych PO KL oraz innych organizacji 
i instytucji, stanowiàc forum wymiany informacji i dyskusji 
na temat rozwoju sieci oraz form udzielanego wsparcia.
Rozwiàzania wypracowane na tym forum s∏u˝à dostosowaniu
us∏ug Êwiadczonych przez ROEFS do bie˝àcych potrzeb
beneficjentów, tak˝e w kontekÊcie rozwoju spo∏ecznoÊci
lokalnych. KOEFS prowadzi równie˝ dzia∏ania promujàce
Europejski Fundusz Spo∏eczny oraz mo˝liwoÊci, jakie ten
Fundusz oferuje.
Centrum pe∏ni tak˝e rol´ Krajowej Instytucji Wspoma-

gajàcej dla PO KL.

Wi´cej informacji o organizacji pracy i zadaniach KIW znajdà
Paƒstwo w dalszej cz´Êci Biuletynu. •
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W aspekcie kultury organizacyjnej wa˝nà cechà
funkcjonowania Centrum jest tworzenie warun-
ków sprzyjajàcych pracy zespo∏owej, utrzymywa-
niu równowagi mi´dzy ˝yciem prywatnym i za-
wodowym, a tak˝e innowacyjnoÊç w zakresie
wykorzystania narz´dzi pracy u∏atwiajàcych co-
dzienne wykonywanie obowiàzków oraz przyczy-
niajàcych si´ do zwi´kszenia wydajnoÊci i skutecz-
noÊci podejmowanych dzia∏aƒ.

Centrum pe∏ni tak˝e rol´ Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej dla PO KL.
Wi´cej informacji o organizacji pracy i zadaniach
KIW znajdà Paƒstwo w dalszej cz´Êci Biuletynu.



Sprawne zarzàdzanie ka˝dà organizacjà wymaga odpowied-
niej dba∏oÊci oraz umiej´tnego zarzàdzania posiadanymi zaso-
bami, a zw∏aszcza kapita∏em ludzkim. Wychodzàc z takiego
za∏o˝enia, a tak˝e opierajàc si´ na nowym nurcie psychologi-
cznym, którego twórcà jest Martin Seligman, w Centrum Pro-
jektów Europejskich (CPE) zdecydowaliÊmy o zastosowaniu
psychologii pozytywnej w zarzàdzaniu zasobami ludzkimi.
Jest to odmienna od stosowanej dotychczas metoda kierowa-
nia ludêmi w administracji publicznej, wspomagana zarzàdza-
niem strategicznym, a jej wymiarem praktycznym jest zarzàdza-
nie poprzez cele. 
Psychologia pozytywna powsta∏a jako opozycja wobec psy-
chologii negatywnej (g∏ównie klinicznej), która na ogó∏ zaj-
mowa∏a si´ ludzkimi cechami negatywnymi (niedoskona∏oÊcia-
mi, s∏aboÊciami). W odniesieniu do organizacji stosowanie
psychologii pozytywnej oznacza zatem wzmacnianie pozyty-
wnych cech (mocnych), takich jak poczucie celu istnienia,
zadowolenia wyra˝anego w pozytywnych emocjach, sensu
pracy, autorozwoju, kreatywnoÊci, pasji, innowacyjnoÊci, inicja-
tywy, zaufania do prze∏o˝onych i organizacji, wysokiej moty-
wacji osiàgni´ç, ÊwiadomoÊci wp∏ywu na organizacj´ i jej
wyniki czy te˝ samorealizacji zawodowej.
Budowanie takiego potencja∏u innowacyjnego w organizacji
wymaga konsekwentnego postrzegania procesów zarzàdzania
ludêmi z punktu widzenia pracownika. Jest to postrzeganie
odmienne od dotychczas stosowanego w hierarchii instytu-
cjonalnej – wywo∏ujàcego jedynie reakcj´, a nie wielokierun-
kowe zaanga˝owanie, tak istotne dla skutecznoÊci dzia∏ania
organizacji. 
Takie odmienne spojrzenie oraz jego twórcze zastosowanie
stanowi nowy trend w nauce o zarzàdzaniu jako nauce o pozy-
tywnej organizacji, skupiajàcej si´ na dobrych i u˝ytecznych

cechach pracowników, skutecznie realizujàcej wyznaczone
cele, wspomaganej odpowiednimi strukturami i procedurami
w przyj´tej kulturze organizacyjnej. 
Tworzenie klimatu organizacyjnego odpowiadajàcego wy˝ej
wymienionym zasadom jest procesem niezwykle z∏o˝onym 
i precyzyjnym, ale podj´cie tego trudu daje wymierne efekty,
które mo˝na ju˝ dostrzec w CPE. Po roku dzia∏alnoÊci Cen-
trum sk∏ada si´ z kilkunastu komórek organizacyjnych, w tym
kilku zamiejscowych, zatrudnia ponad sto osób, a jego system
merytoryczny i administracyjno-finansowy mo˝na uznaç 
za ugruntowany.
W przekonaniu do stosowania tak odmiennego podejÊcia 
do budowy organizacji utwierdzajà nas nie tylko dotychczasowe
efekty, ale tak˝e wyniki badaƒ nad stosowaniem psychologii
pozytywnej w organizacjach na ca∏ym Êwiecie. Potwierdzona
zarówno w badaniach empirycznych, jak i w naszych obser-
wacjach wysoka skutecznoÊç dzia∏ania CPE nie by∏aby mo˝li-
wa bez ogromnego entuzjazmu oraz zaanga˝owania pracowni-
ków w proces budowy naszej organizacji i realizacji jej zadaƒ,
poczucia lojalnoÊci, odpowiedzialnoÊci za wyniki pracy, satys-

fakcji z jej wykonywania, a tak˝e – co jest szczególnie istotne
zw∏aszcza w procesie budowy organizacji – bez twórczego,
innowacyjnego myÊlenia, wzbogaconego wysokà skutecznoÊ-
cià pracy zespo∏ów.
Stosowanie psychologii pozytywnej w naszej organizacji przy-
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Wyzwalaj ducha, czyl i s
pozytywnej jako innow
kierowania ludêmi

Stosujàc zasady psychologii pozytywnej w zarzà-
dzaniu zasobami ludzkimi, honorujemy kompetencje
pracowników zawarte w ich wiedzy, umiej´tnoÊciach
oraz zaanga˝owaniu jako przymioty, które majà 
dla organizacji najwy˝szà wartoÊç.



nosi du˝e korzyÊci nie tylko spo∏eczne, ale tak˝e ekonomiczne.
Na przyk∏ad dzi´ki innowacyjnemu podejÊciu jesteÊmy jedynà
jednostkà sektora finansów publicznych stosujàcà telefoni´

internetowà opartà na protokole VOIP, co pozwala na obni˝e-
nie o kilkaset procent wydatków telekomunikacyjnych. Sty-
mulatorem kreatywnoÊci w CPE pozwalajàcym na genero-
wanie innowacyjnych rozwiàzaƒ o wysokim poziomie efektyw-
noÊci ekonomicznej jest zadowolenie pracowników, wyra˝ajàce
si´ w pozytywnych emocjach, b´dàcych nast´pstwem po pros-
tu dobrego nastroju.
LojalnoÊç i odpowiedzialnoÊç naszych pracowników oznacza-
jà tak˝e mniejsze koszty kontroli, która zostaje zastàpiona
wewn´trznà autoregulacjà opartà na akceptowanych i samo-
weryfikowalnych mechanizmach zachowaƒ w odniesieniu 
do przyj´tych standardów.
OtwartoÊç w relacjach interpersonalnych, oparta na zaufaniu,
pozwala z kolei na ograniczenie do minimum rotacji pracowni-
ków, a tak˝e zapobiega powstawaniu konfliktów (a je˝eli wy-
stàpià – sprzyja ich sprawnemu rozwiàzywaniu), czemu s∏u˝y
tak˝e – wysoko ceniona przez pracowników – obowiàzujàca 
w organizacji polityka otwartych drzwi. Nale˝y równie˝ pod-

kreÊliç, i˝ otwartoÊç w relacjach sprzyja podejmowaniu efek-
tywnej wspó∏pracy mi´dzy pojedynczymi osobami, zespo∏ami
czy jednostkami organizacyjnymi, przyczyniajàc si´ w ten sposób
do wzrostu efektywnoÊci wykorzystania czasu pracy oraz
znacznego zwi´kszenia jej jakoÊci.
Stosujàc zasady psychologii pozytywnej w zarzàdzaniu zaso-
bami ludzkimi, honorujemy zatem kompetencje pracowników
zawarte w ich wiedzy, umiej´tnoÊciach oraz zaanga˝owaniu
jako przymioty, które majà dla organizacji najwy˝szà wartoÊç.
Wykorzystujàc ró˝norodnoÊç potencja∏u poszczególnych pra-
cowników, staramy si´ tworzyç atmosfer´ wzajemnego posza-
nowania, motywowania oraz pracy zespo∏owej, atmosfer´, 
w której nagradza si´ dba∏oÊç o wysokà jakoÊç realizowanych
zadaƒ, atmosfer´, w której zarzàdzanie postrzegane jest jako
proces kreatywny, majàcy zapewniç sprawne, efektywne i sku-
teczne realizowanie za∏o˝onych celów. Innowacyjne podejÊcie
do zarzàdzania zasobami ludzkimi wspiera tak˝e proces utrzy-
mywania równowagi mi´dzy ˝yciem prywatnym i zawodowym.
Naszà ambicjà jest stworzenie organizacji, która b´dzie w pe∏ni
ludzkà, troch´ z przodu, z modelem zarzàdzania, który
wzbudza, honoruje i dba o ludzkà inicjatyw´ oraz kreaty-
wnoÊç w ka˝dym wymiarze, tworzàc z nich niezb´dne sk∏ad-
niki na przepis pozwalajàcy wykorzystywaç nowe mo˝liwoÊci
tkwiàce w budowaniu potencja∏u pozytywnej organizacji 
oraz pojawiajàcych si´ szans poza jej strukturami. •

Przygotowa∏ 
Dr in˝. Dariusz Nieç 

Dyrektor 

Centrum Projektów Europejskich
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tosowanie psychologi i
acyjnego instrumentu

Naszà ambicjà jest stworzenie organizacji, która
b´dzie w pe∏ni ludzkà, troch´ z przodu, z mode-
lem zarzàdzania, który wzbudza, honoruje i dba
o ludzkà inicjatyw´ oraz kreatywnoÊç w ka˝dym
wymiarze, tworzàc z nich niezb´dne sk∏adniki 
na przepis pozwalajàcy wykorzystywaç nowe
mo˝liwoÊci tkwiàce w budowaniu potencja∏u
pozytywnej organizacji oraz pojawiajàcych si´
szans poza jej strukturami.



Nasi poprzednicy 
– KIW w Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”
Krajowa Instytucja Wspomagajàca dla PO KL rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç w paêdzierniku 2008 roku w ramach Fundacji
„Fundusz Wspó∏pracy”. Pracownicy Fundacji stan´li przed trud-
nym zadaniem stworzenia systemu, który pozwoli∏by na sku-
teczne wsparcie realizacji projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL w nowej perspektywie pro-

gramowania. W pierwszym okresie funkcjonowania KIW 
dzia∏ania wspierajàce zosta∏y skierowane przede wszystkim
do przedstawicieli Instytucji PoÊredniczàcych i Instytucji
PoÊredniczàcych II stopnia (czyli jednostek odpowiedzial-
nych za og∏aszanie konkursów) oraz do cz∏onków komisji
oceniajàcych projekty. W zwiàzku z powstajàcym wówczas

systemem wsparcia, KIW zaanga˝owa∏a si´ w proces tworzenia
zaleceƒ dotyczàcych projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej, dzia∏alnoÊç szkoleniowà oraz bie˝àcà
pomoc doradczà. Wa˝nym instrumentem realizacji dzia∏aƒ
wspomagajàcych by∏o stworzenie i zarzàdzanie portalem
internetowym KIW, a tak˝e organizowanie spotkaƒ i konfe-
rencji. W ostatnich miesiàcach dzia∏alnoÊci KIW w Fundacji
rozpocz´te zosta∏y dzia∏ania zmierzajàce do uruchomienia
Sieci Tematycznych. 

Nasze priorytety 
– KIW w Centrum Projektów Europejskich 
Realizowanie projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponad-
narodowej otwiera przed projektodawcami du˝e mo˝liwoÊci.
Ze wzgl´du jednak na sporà z∏o˝onoÊç tematyki – która spra-
wia, ˝e realizatorzy tego typu projektów muszà znaç wi´kszà
liczb´ zagadnieƒ – jest trudniejsze ni˝ realizowanie projektów
standardowych. Dlatego te˝ projekty innowacyjne i wspó∏pra-
cy ponadnarodowej obj´te sà dodatkowà opiekà ze strony
instytucji dbajàcych o ich prawid∏owà i skutecznà realizacj´.
W zwiàzku z tym Centrum Projektów Europejskich – pe∏-
niàce funkcj´ KIW od stycznia 2010 roku – rozpocz´∏o inten-
sywne prace nad przygotowaniem oferty wsparcia, która 
z jednej strony uwzgl´dnia∏aby dotychczasowe doÊwiadczenia
i rekomendacje KIW w Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”, 
z drugiej zaÊ odpowiada∏a na wyzwania i problemy pojawia-
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Nowe otwarcie 
– nowe szanse
Krajowa Instytucja Wspomagajàca dla PO KL
w Centrum Projektów Europejskich
Do koƒca grudnia 2009 roku rol´ Krajowej Instytucji Wspomagajàcej dla Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki pe∏ni∏a

Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”. W tym czasie zosta∏o zrealizowanych kilka istotnych zadaƒ, co stanowi solidnà pod-

staw´ do dalszego udzielania wsparcia dla projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej. Od stycznia 2010

roku KIW zosta∏a w∏àczona w struktury Centrum Projektów Europejskich. Powsta∏a zatem mo˝liwoÊç kontynuowania

sprawdzonych dotychczas form wsparcia, ale tak˝e szansa na rozpocz´cie nowych dzia∏aƒ oraz podj´cie wyzwaƒ poja-

wiajàcych si´ podczas realizowania projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej.

Centrum Projektów Europejskich – pe∏niàce funk-
cj´ KIW od stycznia 2010 roku – rozpocz´∏o
intensywne prace nad przygotowaniem oferty
wsparcia, która z jednej strony uwzgl´dnia∏aby
dotychczasowe doÊwiadczenia i rekomendacje
KIW w Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”, z dru-
giej zaÊ odpowiada∏a na wyzwania i problemy
pojawiajàce si´ na obecnym etapie realizacji
tego typu projektów oraz uwzgl´dnia∏a indywi-
dualne potrzeby identyfikowane w regionach.



jàce si´ na obecnym etapie realizacji tego typu projektów 
oraz uwzgl´dnia∏a indywidualne potrzeby identyfikowane 
w regionach. Jak pokazujà dotychczasowe doÊwiadczenia,
projekty innowacyjne i wspó∏pracy ponadnarodowej nie
cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem ze wzgl´du na stosun-
kowo niski bud˝et przeznaczany na ich realizacj´. Pilnym
wyzwaniem dla wszystkich instytucji zaanga˝owanych w reali-
zowanie tego typu projektów jest zatem skoncentrowanie
wysi∏ków na dzia∏aniach zmierzajàcych do zwi´kszenia liczby
sk∏adanych wniosków. 

System opieki i wsparcia szytego na miar´
Ambicjà KIW CPE jest stworzenie systemu wsparcia „szytego
na miar´”. Dlatego te˝ pracownicy KIW anga˝ujà si´ w dzia∏al-
noÊç „regionalnà” w celu rozpoznania indywidualnych prob-
lemów instytucji odpowiedzialnych za dzia∏alnoÊç ponadna-
rodowà i innowacyjnà w poszczególnych województwach.
Pozwoli to na wspólne okreÊlenie mo˝liwoÊci wsparcia udzie-
lanego przez KIW w celu zach´cenia potencjalnych benefi-
cjentów do sk∏adania wniosków o dofinansowanie oraz pomo-
cy im w przygotowaniu projektów majàcych szanse na realiza-
cj´. Oprócz spotkaƒ indywidualnych, do koƒca 2010 roku
przedstawiciele KIW wezmà udzia∏ w szesnastu oficjalnych
spotkaniach regionalnych, w których – obok reprezentantów
Instytucji PoÊredniczàcych, Instytucji PoÊredniczàcych II
stopnia i Regionalnych OÊrodków EFS realizujàcych projekty
w komponencie regionalnym PO KL – b´dà uczestniczyli
potencjalni wnioskodawcy oraz beneficjenci projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej. Forma i charakter

tych spotkaƒ zostanà dostosowane – na podstawie ustaleƒ –
do potrzeb danego regionu. W zale˝noÊci od zapotrzebowa-
nia, KIW zapewni udzia∏ w tych spotkaniach ekspertów zew-
n´trznych specjalizujàcych si´ w zagadnieniach innowacyj-
noÊci lub wspó∏pracy ponadnarodowej. Dodatkowo, w ramach
KIW CPE wybrani zostanà opiekunowie regionów, którzy
b´dà s∏u˝yç pomocà doradczà oraz pomocà w organizacji
wsparcia eksperckiego, koncentrujàc si´ na zagadnieniach i pro-
blemach identyfikowanych w ka˝dym z 16 województw. 
Rozpoczynajàc swojà dzia∏alnoÊç w styczniu 2010 roku, KIW
przes∏a∏a do Instytucji PoÊredniczàcych, Instytucji PoÊred-
niczàcych II stopnia oraz Regionalnych OÊrodków EFS ankiet´,

której celem by∏o zbadanie zapotrzebowania tych instytucji
na ró˝ne formy wsparcia KIW; pytano tak˝e o preferowanà
tematyk´ szkoleƒ. Ankieta wzbudzi∏a du˝e zainteresowanie, 
o czym Êwiadczy odzew na poziomie blisko 90%. Otrzymany
materia∏, pog∏´biony wywiadami indywidualnymi w regio-
nach, stwarza solidne podstawy do przygotowania wsparcia,
które b´dzie odpowiada∏o oczekiwaniom odbiorców pomocy
KIW.

Popularyzacja wiedzy i wymiana doÊwiadczeƒ
Wa˝nà cz´Êcià oferty KIW jest organizowanie szkoleƒ prze-
znaczonych dla podmiotów w∏àczonych w realizowanie pro-
jektów innowacyjnych i ponadnarodowych PO KL. W bie˝à-
cym roku planowane sà jednak szkolenia dotyczàce zagadnieƒ
specyficznych, ukierunkowanych przede wszystkim na zagad-
nienia i problemy identyfikowane przez poszczególne insty-
tucje w regionach w obszarze projektów innowacyjnych 
i wspó∏pracy ponadnarodowej. Organizacja szkoleƒ zostanie
zdecentralizowana poprzez przeniesienie miejsca ich realiza-
cji na szczebel regionalny, z uwzgl´dnieniem podejÊcia ukierun-
kowanego na integrowanie instytucji i podmiotów zajmujà-
cych si´ tematykà zagadnieƒ PO KL w wymiarze innowa-
cyjnoÊci i wspó∏pracy ponadnarodowej. W tym kontekÊcie,
szczególnym zainteresowaniem ze strony KIW obj´te zostanà
Regionalne OÊrodki EFS, z jednej strony znajdujàce si´ naj-
bli˝ej problemów potencjalnych wnioskodawców, z drugiej
zaÊ pe∏niàce funkcje doradcze oraz animacyjne w terenie.
Dodatkowo szkolenia obejmà ekspertów, którzy b´dà chcieli
si´ specjalizowaç w zagadnieniach innowacyjnoÊci i wspó∏pra-
cy ponadnarodowej z ukierunkowaniem na specyfik´ regio-
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Pilnym wyzwaniem dla wszystkich instytucji zaan-
ga˝owanych w realizowanie projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej
jest skoncentrowanie wysi∏ków na dzia∏aniach
zmierzajàcych do zwi´kszenia liczby sk∏adanych
wniosków.

Ambicjà KIW CPE jest stworzenie systemu
wsparcia „szytego na miar´”. Dlatego te˝ pracow-
nicy KIW anga˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç „regional-
nà” w celu rozpoznania indywidualnych proble-
mów instytucji odpowiedzialnych za dzia∏alnoÊç
ponadnarodowà i innowacyjnà w poszczególnych
województwach. Pozwoli to na wspólne okreÊle-
nie mo˝liwoÊci wsparcia udzielanego przez KIW
w celu zach´cenia potencjalnych beneficjentów
do sk∏adania wniosków o dofinansowanie oraz po-
mocy im w przygotowaniu projektów majàcych
szanse na realizacj´.

Organizacja szkoleƒ zostanie zdecentralizowana
poprzez przeniesienie miejsca ich realizacji 
na szczebel regionalny, z uwzgl´dnieniem podej-
Êcia ukierunkowanego na integrowanie instytucji 
i podmiotów zajmujàcych si´ tematykà zagad-
nieƒ PO KL w wymiarze innowacyjnoÊci i wspó∏-
pracy ponadnarodowej.

f



nów, a tak˝e cz∏onków Sieci Tematycznych. WÊród obszarów
zas∏ugujàcych na szczególnà uwag´ znajdà si´ zagadnienia
dotyczàce upowszechniania i w∏àczania rezultatów projektów
do g∏ównego nurtu polityki. W tym zakresie zostanie opra-
cowana i udost´pniona zainteresowanym instytucjom spójna
metodologia prezentujàca formy i narz´dzia do wykorzystania
w przedmiotowym zakresie. Oprócz szkoleƒ „szytych na miar´”,
oferta KIW obejmuje tak˝e system wsparcia merytorycznego
dla instytucji oraz podmiotów zaanga˝owanych w realizacj´
wy˝ej wymienionych projektów, w tym wsparcia eksperckiego.
Wa˝nym narz´dziem wymiany informacji i opinii b´dzie Portal
KIW (www.kiw-pokl.org.pl), który b´dzie rozszerzany 
oraz dostosowywany do potrzeb u˝ytkowników. Majàc na uwadze,
˝e – mimo „regionalnego” charakteru – zagadnienia poru-
szane podczas spotkaƒ w szesnastu regionach b´dà wnosi∏y
wiele treÊci przydatnych dla instytucji i podmiotów realizujà-

cych zagadnienia wspó∏pracy ponadnarodowej i inno-
wacyjnoÊci w PO KL oraz potencjalnych wnioskodawców 
lub beneficjentów z innych regionów, KIW zadba o to, 
aby wiedza ta by∏a szeroko upowszechniana. Do tego celu
wykorzystywany b´dzie przede wszystkim portal KIW oraz
wydawany kwartalnie biuletyn „Innowacje bez Granic”, 
w którym zostanà opublikowane relacje ze spotkaƒ. Wa˝nà
dziedzinà dzia∏alnoÊci KIW b´dzie równie˝ udzia∏ w procesie
udost´pniania wypracowanych rezultatów projektów poprzez
przygotowywanie publikacji, zarzàdzanie internetowà bazà
rezultatów oraz organizowanie konferencji poÊwi´conych tej
tematyce lub wizyt studyjnych, podczas których b´dà prezen-
towane efekty realizacji projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej. Tegoroczne publikacje b´dà dotyczy∏y
w´˝szych zagadnieƒ; opracowany zostanie m.in. podr´cznik
poÊwi´cony kwestiom zwiàzanym z upowszechnianiem rezul-
tatów projektów oraz ich w∏àczaniem do g∏ównego nurtu
polityki. 

Sieci Tematyczne dla innowacji w PO KL
Podobnie jak w latach 2004–2006, Sieci Tematyczne powo∏y-
wane dla PO KL majà stanowiç zarówno forum wymiany

doÊwiadczeƒ oraz oceny rezultatów przedsi´wzi´ç innowa-
cyjnych, jak i g∏ówne narz´dzie w procesie upowszechniania
rezultatów projektów innowacyjnych, a tak˝e w∏àczania ich
do g∏ównego nurtu polityki. Proces ten b´dzie realizowany
m.in. poprzez system opiniowania strategii wdra˝ania i wali-
dacji rezultatów projektów.  
Cz∏onkowie Sieci Tematycznych, którymi sà tak˝e realiza-
torzy projektów, majà niepowtarzalnà mo˝liwoÊç wymiany
doÊwiadczeƒ z praktykami, ekspertami i projektodawcami
oraz czerpania inspiracji z dobrych praktyk dotyczàcych za-
równo innowacyjnych rozwiàzaƒ, jak i metod zarzàdzania
projektami. Atutem Sieci jest te˝ wyciàganie wniosków z b∏´dów
i pora˝ek w realizacji projektów oraz wzajemne wsparcie
umo˝liwiajàce wypracowanie nowych, skuteczniejszych roz-
wiàzaƒ. Uczestniczenie w pracach Sieci Tematycznych umo˝li-
wia tak˝e wywieranie realnego wp∏ywu na zmiany polityk 
w danej dziedzinie. Zmiany te stajà si´ mo˝liwe i realne dzi´ki
mobilizowaniu kluczowych decydentów, formu∏owaniu wspól-
nych komunikatów na temat innowacyjnych rozwiàzaƒ, 
a tak˝e identyfikowaniu potrzeb odbiorców w zakresie wspar-
cia Sieci. 
Za wspieranie i monitorowanie prac Sieci odpowiada Krajowa
Instytucja Wspomagajàca, w ramach której funkcjonuje Sekre-

tariat Sieci Tematycznych, stanowiàcy punkt kontaktowy dla
uczestników Sieci, oraz Sekretariaty czterech Krajowych Sieci
Tematycznych. Za organizacj´ szesnastu Regionalnych Sieci
Tematycznych odpowiadajà Instytucje PoÊredniczàce, w ramach
których funkcjonujà Sekretariaty tych Sieci. Na poczàtku
2010 roku, z inicjatywy KIW, powo∏ane zosta∏y sk∏ady
osobowe Krajowych Sieci Tematycznych oraz opracowane
regulaminy i procedury ich dzia∏ania. W ramach wsparcia 
oraz dzia∏aƒ animacyjnych Sieci Tematycznych KIW planuje
przeprowadzenie szkoleƒ oraz wizyt studyjnych dla ich
cz∏onków, zorganizowanie spotkaƒ w celu wymiany informa-
cji mi´dzy Sieciami na poziomie krajowym i regionalnym, 
a tak˝e bie˝àce doradztwo oraz upowszechnianie informacji
w portalu KIW oraz w biuletynie „Innowacje bez Granic”. •
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Szczególnym zainteresowaniem ze strony KIW
obj´te zostanà Regionalne OÊrodki EFS, z jednej
strony znajdujàce si´ najbli˝ej problemów poten-
cjalnych wnioskodawców, z drugiej zaÊ pe∏niàce
funkcje doradcze oraz animacyjne w terenie.

Wa˝nà dziedzinà dzia∏alnoÊci KIW b´dzie udzia∏ w procesie udost´pniania wypracowanych rezultatów
projektów poprzez przygotowywanie publikacji, zarzàdzanie internetowà bazà rezultatów oraz organi-
zowanie konferencji poÊwi´conych tej tematyce lub wizyt studyjnych, podczas których b´dà prezen-
towane efekty realizacji projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej.



Zespó∏ ds. Projektów Innowacyjnych 
Zespó∏ zapewnia pomoc przy wyborze i realizacji projektów
innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
dzi´ki kompetentnemu, skutecznemu i przyjaznemu wspiera-
niu projektodawców (równie˝ w ramach wizyt w terenie), 
a tak˝e umo˝liwieniu konsultacji z ekspertami zewn´trznymi.
Cz∏onkowie Zespo∏u anga˝ujà si´ w opracowywanie dokumen-
tów i innych materia∏ów dotyczàcych specyfiki projektów
innowacyjnych na potrzeby podmiotów realizujàcych tego typu

przedsi´wzi´cia oraz udzielajà wsparcia szkoleniowego 
i doradczego.
Prace Zespo∏u zwiàzane sà w du˝ej mierze z dzia∏alnoÊcià 
na rzecz Sieci Tematycznych PO KL. Prace te ukierunkowane
sà na inicjowanie powstawania Sieci oraz animowanie ich dzia-
∏aƒ. W Zespole funkcjonujà sekretariaty dla Krajowych Sieci
Tematycznych i dzia∏a koordynator Sieci Tematycznych, który
odpowiada za wymian´ informacji oraz dobrych praktyk
wypracowanych w ramach Sieci na poziomach regionalnym 
i centralnym, a tak˝e za monitorowanie prac wszystkich Sieci.
Kolejnym obszarem zadaƒ Zespo∏u jest udzia∏ w upowszech-
nianiu rezultatów projektów innowacyjnych PO KL oraz ich

w∏àczaniu do g∏ównego nurtu polityki poprzez prowadzenie
szkoleƒ, opracowywanie publikacji oraz wspó∏prac´ z media-
mi i decydentami. Dodatkowo Zespó∏ monitoruje dzia∏ania
Sieci Tematycznych w zakresie upowszechniania rezultatów
projektów innowacyjnych PO KL oraz ich w∏àczania do g∏ów-
nego nurtu polityki, a tak˝e odpowiada za zapewnienie Sieciom
wsparcia doradczego. 
W sk∏ad Zespo∏u ds. Projektów Innowacyjnych wchodzi sie-
dem osób: 
r Marta Rudnik – koordynator prac Zespo∏u;
r Paulina Chodyra – koordynator KST 

dla obszaru „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna”; 
r Anna El˝bieta Strza∏a – koordynator KST 

dla obszaru „Dobre rzàdzenie”; 
r Jacek Kornacki – koordynator KST 

dla obszaru „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze”; 
r Rafa∏ Czynsz – koordynator KST 

dla obszaru „AdaptacyjnoÊç”; 
r Agnieszka Jarmuszyƒska – koordynator Sieci Tematycznych;
r Jacek Janczewski – odpowiada za wsparcie Instytucji

PoÊredniczàcych, Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia
oraz innych podmiotów zainteresowanych projektami
innowacyjnymi, a tak˝e za opracowywanie niezb´dnych
dokumentów, podr´czników i wytycznych.
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Organizacja 
Krajowej Instytucji 
Wspomagajàcej
Wydzia∏ Krajowej Instytucji Wspomagajàcej liczy 17 osób. Jego pracà kieruje Naczelnik – Edyta Smolarska.

Odpowiada za planowanie i koordynacj´ realizacji zadaƒ oraz mi∏à atmosfer´ w wydziale.

W ramach KIW dzia∏ajà trzy zespo∏y.

W Zespole ds. Projektów Innowacyjnych funk-
cjonujà sekretariaty dla Krajowych Sieci Tema-
tycznych i dzia∏a koordynator Sieci Tematycz-
nych, który odpowiada za wymian´ informacji
oraz dobrych praktyk wypracowanych w ramach
Sieci na poziomach regionalnym i centralnym,
a tak˝e za monitorowanie prac wszystkich Sieci.

f



Zespó∏ ds. Projektów Wspó∏pracy Ponadnarodowej 
G∏ównym celem Zespo∏u jest kompetentne, skuteczne i przy-
jazne dla projektodawców wspieranie realizacji projektów
wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL. Aby zrealizowaç ten
cel, Zespó∏ korzysta z istniejàcych dokumentów oraz opra-
cowuje nowe materia∏y dotyczàce specyfiki tych projektów 

na potrzeby podmiotów realizujàcych tego typu przedsi´wzi´cia.
Ponadto udziela wsparcia szkoleniowego i doradczego oraz
przeprowadza wizyty w terenie, tak˝e z udzia∏em ekspertów
zewn´trznych. Kolejnym zadaniem Zespo∏u jest pomoc w wy-
szukiwaniu partnerów dla projektodawców polskich i zagranicz-
nych. Planowane jest tak˝e organizowanie wizyt studyjnych 
w Polsce i za granicà, zarówno dla polskich, jak i zagra-
nicznych przedstawicieli instytucji zaanga˝owanych w realiza-
cj´ projektów. Zespó∏ uczestniczy w upowszechnianiu wypra-
cowanych rezultatów projektów wspó∏pracy ponadnarodowej
PO KL oraz ich w∏àczaniu do g∏ównego nurtu polityki
poprzez organizowanie szkoleƒ, przygotowywanie publikacji
oraz wspó∏prac´ z mediami i decydentami.
W sk∏ad Zespo∏u ds. Projektów Wspó∏pracy Ponadnarodowej
wchodzà cztery osoby:
r Katarzyna Tyczko – koordynator prac Zespo∏u;
r Beata Rybicka-Dominiak;
r Maciej Jamrozik; 
r Maciej Zmys∏owski.

Zespó∏ ds.Wsparcia Realizacji Projektów
Zadania Zespo∏u obejmujà dzia∏alnoÊç promocyjnà, informa-
cyjnà, szkoleniowà, organizacyjnà oraz wydawniczà Krajowej
Instytucji Wspomagajàcej. Zespó∏ przygotowuje do druku publi-
kacje oraz opracowuje materia∏y informacyjne (np. kwartalny
biuletyn „Innowacje bez Granic”, broszury) oraz inne doku-
menty, a tak˝e zarzàdza narz´dziami internetowymi, 

m.in. prowadzi portal informacyjny KIW. Cz´Êcià tego por-
talu jest baza rezultatów projektów innowacyjnych i projek-
tów wspó∏pracy ponadnarodowej, która stanowi podstawowy
kana∏ udost´pniania i upowszechniania dorobku projektów
innowacyjnych oraz wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL. 
Zespó∏ zajmuje si´ równie˝ organizowaniem spotkaƒ, konfe-
rencji, wizyt studyjnych oraz szkoleƒ. Bierze tak˝e udzia∏ 
w opracowaniu koncepcji systemu szkoleƒ dla podmiotów

pozostajàcych w polu zainteresowania KIW (m.in. Instytucji
PoÊredniczàcych, Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia, Regio-
nalnych OÊrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
i ekspertów), a ponadto prowadzi cykliczne rozpoznawanie
potrzeb szkoleniowych, które umo˝liwia przygotowanie syste-
mu wsparcia w pe∏ni dostosowanego do wymagaƒ odbiorców.
W sk∏ad Zespo∏u ds. Wsparcia Realizacji Projektów wchodzi
pi´ç osób:
r Katarzyna Dec – koordynator prac Zespo∏u;
r Dorota Bartosiewicz-Bryll;
r Joanna Janiszewska;
r Tomasz Mro˝ek;
r ¸ukasz Nowak. 
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Wa˝nym zadaniem Zespo∏u ds. Projektów Wspó∏-
pracy Ponadnarodowej jest pomoc w wyszuki-
waniu partnerów dla projektodawców polskich 
i zagranicznych.

Zadania Zespo∏u ds. Wsparcia Realizacji Pro-
jektów obejmujà dzia∏alnoÊç promocyjnà, infor-
macyjnà, szkoleniowà, organizacyjnà oraz wydaw-
niczà Krajowej Instytucji Wspomagajàcej.



Inicjatorem projektu „Indywidualne Êcie˝ki za-

trudnienia” jest Elblàska Rada Konsultacyjna Osób

Niepe∏nosprawnych – dzia∏ajàca od 1992 roku

w regionie elblàskim unia stowarzyszeƒ, klubów 

i fundacji pomagajàcych osobom niepe∏nospraw-

nym oraz starszym. Decyzj´ o wzi´ciu udzia∏u 

w konkursie na projekty innowacyjne podj´liÊmy 

po burzliwej dyskusji w zespole koordynatorów pro-

jektów – mówi Eliza Pop∏awska-Jodko, dyrektor

Elblàskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepe∏no-

sprawnych. ERKON jest organizacjà pozarzàdowà,

która szuka nowych, skutecznych rozwiàzaƒ w sferze

aktywizacji spo∏ecznej i zawodowej osób nieaktyw-

nych zawodowo i bezrobotnych, zw∏aszcza osób

niepe∏nosprawnych. Ponadto wczeÊniej braliÊmy

udzia∏ w przedsi´wzi´ciu o charakterze innowacyjnym

(jako partner w projekcie PIW EQUAL „Tu jest praca”).

PostanowiliÊmy zatem spróbowaç i uda∏o si´!

Ideà powstania projektu by∏a ch´ç dostarczenia

instytucjom rynku pracy oraz pracodawcom efek-

tywnego narz´dzia u∏atwiajàcego zatrudnienie

osób po 45. roku ˝ycia. G∏ównymi czynnikami sto-

jàcymi za wyborem takiego w∏aÊnie tematu projek-

tu sà specyficzne potrzeby osób nieaktywnych

zawodowo i bezrobotnych oraz zmieniajàce si´

warunki na lokalnym r ynku pracy, które wp∏ywajà

na pogorszenie si´ sytuacji zawodowej osób po 45.

roku ˝ycia – informuje Eliza Pop∏awska-Jodko.

ZdecydowaliÊmy si´ zatem na podj´cie próby

opracowania nowej metody zatrudniania z wyko-

rzystaniem elementów treningu pracy i coachingu.

Zastosowanie tej metody pozwoli instytucjom

rynku pracy na skuteczne wprowadzenie do zak∏a-

dów pracy osób z grupy 45+, stwarzajàc im równo-

czeÊnie realnà szans´ utrzymania zatrudnienia.

Zak∏adanym rezultatem projektu jest innowacyj-

na metoda wspomaganego zatrudnienia bezro-

botnych lub nieaktywnych zawodowo osób 

po 45. roku ̋ ycia, czyli takich, które bez indywidual-

nego wsparcia doradczo-szkoleniowego (trening
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Indywidualne 
Êcie˝ki zatrudnienia
– szansa dla grupy 45+
Wojewódzki Urzàd Pracy w Olsztynie podpisa∏ w grudniu 2009 roku umow´ o dofinan-

sowanie realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym w ramach

Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt, zatytu∏owany

„Indywidualne Êcie˝ki zatrudnienia”, zak∏ada osiàgni´cie ambitnych celów: wzrost atrak-

cyjnoÊci zawodowej osób po 45. roku ˝ycia, zwi´kszenie skutecznoÊci us∏ug instytucji rynku

pracy oraz prze∏amanie barier wÊród pracodawców w zatrudnianiu osób z grupy 45+.

Ideà powstania projektu „Indywi-
dualne Êcie˝ki zatrudnienia” by∏a
ch´ç dostarczenia instytucjom ryn-
ku pracy oraz pracodawcom efek-
tywnego narz´dzia u∏atwiajàcego
zatrudnienie osób po 45. roku ˝ycia.

f

ZdecydowaliÊmy si´ na podj´cie próby
opracowania nowej metody zatrudnia-
nia z wykorzystaniem elementów treningu
pracy i coachingu. Zastosowanie tej
metody pozwoli instytucjom rynku pracy
na skuteczne wprowadzenie do zak∏a-
dów pracy osób z grupy 45+, stwa-
rzajàc im równoczeÊnie realnà szans´
utrzymania zatrudnienia.



pracy, coaching) nie majà szans na sta∏e funkcjo-

nowanie na otwar tym rynku pracy. Nowy model

zatrudnienia osób po 45. roku ˝ycia pozwoli 

na wyposa˝enie odbiorców w takie kompetencje

i umiej´tnoÊci zawodowe, które zagwarantujà 

im trwa∏e utrzymanie si´ na rynku pracy.

Dodatkowym atutem b´dzie monitorowanie za-

trudnienia – dzia∏anie dotychczas rzadko stoso-

wane w warunkach polskich. Wskaênikiem efek-

tywnoÊci wsparcia b´dzie okres utrzymania za-

trudnienia przez odbiorc´ projektu, a tym samym

niekorzystania z pomocy instytucji r ynku pracy.

Rezultat zostanie opracowany we wspó∏pracy

ponadnarodowej z par tnerem fiƒskim. Efektem

tej wspó∏pracy b´dzie wypracowanie modelu

wspomaganego zatrudnienia przy wykorzystaniu

(zaadaptowaniu) doÊwiadczeƒ fiƒskich instytucji

r ynku pracy.

Za∏o˝enia projektu:
r zespo∏owe podejÊcie do zatrudnienia jednego

odbiorcy;

r aktywny udzia∏ wszystkich uczestników przed-

si´wzi´cia: odbiorców projektu (osoby po 45.

roku ˝ycia) i u˝ytkowników (pracodawców,

pracowników instytucji r ynku pracy);

r Êcis∏a wspó∏praca z pracodawcami, którzy muszà

wyraziç zgod´ na wejÊcie trenera pracy 

w Êrodowisko zawodowe odbiorcy projektu;

r sta∏e wspieranie odbiorcy projektu przed i po

podj´ciu zatrudnienia;

r monitorowanie pracy odbiorcy projektu przez

trenera pracy w miejscu zatrudnienia.

Opracowany zostanie przewodnik metodyczny

zawierajàcy opis projektu, a tak˝e omówienie

metody oraz sposobu oceny jego efektów. Prze-

wodnik b´dzie opublikowany w j´zykach pol-

skim i angielskim. Z nowego modelu zatrud-

nienia osób po 45. roku ˝ycia b´dzie mog∏a

korzystaç ka˝da instytucja rynku pracy, zarówno

publiczna, jak i niepubliczna, która zajmuje si´

aktywizacjà zawodowà osób starszych, organiza-

cje pozarzàdowe dzia∏ajàce w tej dziedzinie 

oraz pracodawcy wspó∏pracujàcy z instytucjami

rynku pracy wdra˝ajàcymi ten model.

WartoÊcià dodanà projektu jest mo˝liwoÊç korzy-

stania z doÊwiadczeƒ partnera zagranicznego.

Przy realizacji projektu postanowiliÊmy czerpaç 

z systemowych rozwiàzaƒ oraz doÊwiadczeƒ sto-

sowanych w Finlandii, czyli kraju, któr y ma bardzo

wysokie standardy Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych

dla osób bezrobotnych, niepe∏nosprawnych i wy-

kluczonych. JesteÊmy przekonani, ˝e cz´Êç stoso-

wanych tam rozwiàzaƒ mo˝e byç z powodzeniem

wykorzystana równie˝ w warunkach polskich –

podsumowuje Eliza Pop∏awska-Jodko. •
Przygotowa∏ 

Tomasz Mro˝ek
Starszy specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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Nowy model zatrudnienia osób 
po 45. roku ˝ycia pozwoli na wypo-
sa˝enie odbiorców w takie kompe-
tencje i umiej´tnoÊci zawodowe,
które zagwarantujà im trwa∏e utrzy-
manie si´ na rynku pracy.

Z nowego modelu zatrudnienia osób
po 45. roku ˝ycia b´dzie mog∏a
korzystaç ka˝da instytucja rynku
pracy, zarówno publiczna, jak i nie-
publiczna, która zajmuje si´ akty-
wizacjà zawodowà osób starszych,
organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce
w tej dziedzinie oraz pracodawcy
wspó∏pracujàcy z instytucjami rynku
pracy wdra˝ajàcymi ten model.

Przy realizacji projektu postanowi-
liÊmy czerpaç z systemowych rozwiàzaƒ
oraz doÊwiadczeƒ stosowanych w Fin-
landii, czyli kraju, który ma bardzo
wysokie standardy Êwiadczenia us∏ug
spo∏ecznych dla osób bezrobotnych, nie-
pe∏nosprawnych i wykluczonych. JesteÊmy
przekonani, ˝e cz´Êç stosowanych tam
rozwiàzaƒ mo˝e byç z powodzeniem wy-
korzystana równie˝ w warunkach polskich.



Projekty innowacyjne upowszechniajàce – w odró˝nieniu od pro-
jektów testujàcych – obejmujà wy∏àcznie faz´ upowszechnia-
nia i w∏àczania nowych rozwiàzaƒ do g∏ównego nurtu polity-
ki. W przypadku tych projektów najwa˝niejsze jest opraco-
wanie metody wykorzystania danego produktu/rezultatu
przez przysz∏ych u˝ytkowników – inaczej mówiàc, znalezienie
sposobu przenoszenia dobrych praktyk z poziomu projektu
na poziom polityki. Oznacza to mo˝liwoÊç zastosowania w prak-
tyce sprawdzonych rozwiàzaƒ, powsta∏ych w wyniku realizacji
ju˝ zakoƒczonych projektów, dla innych ni˝ zak∏adane grup
docelowych lub w innych regionach w taki sposób, aby rzeczy-
wiÊcie przyczyni∏y si´ one do zwi´kszenia skutecznoÊci i efek-
tywnoÊci danej polityki. 
Istnieje zatem mo˝liwoÊç si´gni´cia do skarbnicy dobrych
praktyk, czyli dorobku projektów ju˝ zrealizowanych (np. w po-
przednim okresie programowania), których rezultaty sà na tyle
ciekawe i warte popularyzacji, ˝e warto si´ pokusiç o przygo-
towanie odpowiedniego modelu ich wykorzystania. Nale˝y 
o tym pami´taç, poniewa˝ poj´cie innowacyjnoÊci w Progra-
mie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki jest cz´sto rozumiane 

przez potencjalnych projektodawców doÊç wàsko – jako
tworzenie nowatorskich rozwiàzaƒ. Warto zwróciç uwag´, 
˝e innowacyjnoÊç nie wyklucza si´gania po rozwiàzania ju˝
opracowane, pod warunkiem jednak, ˝e zostanà wykorzystane
dla nowych grup odbiorców, w innych warunkach spo∏ecz-
nych, bàdê b´dà odpowiedzià na dotychczas nierozwiàzany
problem. Projekty innowacyjne upowszechniajàce mogà zatem
byç przedsi´wzi´ciami niezwykle skutecznymi, w których czyn-
nik ryzyka niepowodzenia jest znacznie mniejszy ni˝ w przy-
padku projektów testujàcych, i dajàcymi projektodawcom
wi´ksze mo˝liwoÊci dzia∏ania (nie muszà si´ wpisywaç w list´
tematów projektów innowacyjnych).
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Projekty innowacyjne
upowszechniajàce 
– inna forma innowacji
Praktyka pokazuje, ˝e w przypadku projektów innowacyjnych PO KL g∏ówny nacisk promocyjno-informacyjny skupia si´

na przedsi´wzi´ciach testujàcych, zmierzajàcych do tworzenia nowego produktu. Warto jednak zwróciç wi´kszà uwag´

na projekty innowacyjne upowszechniajàce, czyli takie, których istotà jest zach´cenie do zastosowania ju˝ wypracowa-

nych, przetestowanych i efektywnych rozwiàzaƒ, które mogà si´ staç efektywnymi narz´dziami, funkcjonujàcymi w szer-

szym kontekÊcie polityki sektorowej.Ten typ projektu nie zosta∏ wprawdzie zaplanowany do realizacji w poszczególnych

Planach Dzia∏ania na 2010 r., ale warto si´ mu przyjrzeç bli˝ej, ˝eby lepiej poznaç jego specyfik´.

f

O czym warto pami´taç przy pracy nad projektem innowacyjnym upowszechniajàcym? 

Nale˝y przeprowadziç analiz´ dotychczasowych dzia∏aƒ upowszechniajàcych i w∏àczajàcych do polityki. Pami´taç, ˝e eksper t

oceni zasadnoÊç i potrzeb´ przeprowadzenia kolejnej akcji upowszechniajàcej oraz koniecznoÊç podj´cia ponownych lub dalszych

dzia∏aƒ na rzecz w∏àczenia danego produktu do polityki. Ocenie zostanie tak˝e poddana adekwatnoÊç proponowanych w pro-

jekcie dzia∏aƒ – technik i narz´dzi upowszechniania oraz w∏àczania do polityki.

Istnieje mo˝liwoÊç si´gni´cia do skarbnicy do-
brych praktyk, czyli dorobku projektów ju˝ zrea-
lizowanych, których rezultaty sà na tyle ciekawe
i warte popularyzacji, ˝e warto si´ pokusiç o przy-
gotowanie odpowiedniego modelu ich wyko-
rzystania.



Doskona∏à bazà dla tego typu inicjatyw projektowych mogà
byç rezultaty Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
realizowanego w Polsce w latach 2004–2008, którego celem
by∏o testowanie nowych sposobów zwalczania wszelkich form
dyskryminacji i nierównoÊci na rynku pracy (m.in. z powodu
p∏ci, pochodzenia rasowego, niepe∏nosprawnoÊci czy wieku).
Mo˝e to byç cenne êród∏o inspiracji zarówno dla instytucji
odpowiedzialnych za organizowanie konkursów, jak i poten-
cjalnych wnioskodawców. (Baz´ rezultatów PIW EQUAL
znaleêç mo˝na pod adresem www.equal.org.pl). Warto wyko-
rzystaç dotychczasowe doÊwiadczenia, tym bardziej ˝e nowy
okres programowania pozwala na „dokoƒczenie” pewnych
inicjatyw rozpocz´tych w PIW EQUAL, a ÊciÊlej mówiàc,
umo˝liwia ich umiejscowienie i zakorzenienie w nowej rzeczy-
wistoÊci spo∏ecznej. Nale˝y pami´taç, ˝e du˝a cz´Êç cieka-
wych rezultatów EQUAL wcià˝ czeka na wykorzystanie, a ich
zaprzepaszczenie by∏oby wielkà stratà. 
Jako doskona∏y przyk∏ad w∏àczania wypracowanych rozwiàzaƒ

w g∏ówny nurt polityki mogà pos∏u˝yç projekty PIW EQUAL
z Tematu D, dotyczàce ekonomii spo∏ecznej (np. „W poszu-
kiwaniu polskiego modelu ekonomii spo∏ecznej”, „Tu jest

praca” czy „W stron´ polskiego modelu gospodarki spo∏ecz-
nej – budujemy nowy Lisków”), których rezultaty na poziomie
centralnym sà wdra˝ane w ramach dwóch projektów syste-
mowych (Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Spo∏eczna,
projekty pt. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji eko-
nomii spo∏ecznej” oraz „Zintegrowany system wsparcia ekonomii
spo∏ecznej”). Rezultaty – w postaci projektów aktów praw-
nych (Ustawa o przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej), podstaw sys-
temu finansowania czy szkoleƒ z dziedziny ekonomii spo∏ecz-
nej – sà równie˝ realizowane w ramach projektów systemo-
wych. Nale˝y szerzej wykorzystaç mo˝liwoÊç, jakà dajà
innowacyjne projekty upowszechniajàce, pami´tajàc równo-
czeÊnie, ˝e nie mo˝e to byç proste „odcinanie kuponów” 
od ju˝ osiàgni´tych rezultatów, ale twórcze w∏àczanie nowych
rozwiàzaƒ w istniejàce systemy i polityki. Zach´camy w zwiàzku
z tym do bli˝szego zapoznania si´ z projektami innowacyjny-
mi upowszechniajàcymi. Warto si´ zastanowiç nad podj´ciem
dzia∏aƒ zwiàzanych z promowaniem przetestowanych pro-
duktów po to, aby móc je wykorzystaç w szerszym zakresie.
To tak˝e jest innowacja!  •

Przygotowa∏a 
Paulina Chodyra 

Starszy specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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Na jakie elementy szczególnie zwróci uwag´ ekspert oceniajàcy wniosek? 

r charakterystyka grupy docelowej projektu (czyli osób i/lub instytucji/sektorów, które zostanà obj´te upowszechnieniem);

r sposób dokonania analizy zastanej sytuacji;

r opis produktu oraz ocena jego potencja∏u w dziedzinie upowszechniania i w∏àczania do polityki;

r uzasadnienie wyboru danego rezultatu/produktu do upowszechniania;

r opis sposobu weryfikacji dzia∏aƒ upowszechniajàcych i w∏àczajàcych do polityki;

r wiarygodnoÊç i doÊwiadczenie beneficjenta;

r stopieƒ i zakres planowanych dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych dotyczàcych produktu.

Doskona∏à bazà pomys∏ów dla projektów upo-
wszechniajàcych mogà byç rezultaty Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realizowa-
nego w Polsce w latach 2004–2008, którego
celem by∏o testowanie nowych sposobów zwal-
czania wszelkich form dyskryminacji i nierów-
noÊci na rynku pracy. Mo˝e to byç cenne êród∏o
inspiracji zarówno dla instytucji odpowiedzial-
nych za organizowanie konkursów, jak i poten-
cjalnych wnioskodawców.

Zach´camy do bli˝szego zapoznania si´ z projek-
tami innowacyjnymi upowszechniajàcymi. Warto
si´ zastanowiç nad podj´ciem dzia∏aƒ zwiàza-
nych z promowaniem przetestowanych produk-
tów po to, aby móc je wykorzystaç w szerszym
zakresie.To tak˝e jest innowacja!



¸ódzkie jest jednym z pierwszych województw,

które og∏osi∏o konkursy na realizacj´ projek-

tów wspó∏pracy ponadnarodowej, a w 2010 roku

planowana jest realizacja takich projektów 

w ka˝dym z Priorytetów Programu Operacyj-

nego Kapita∏ Ludzki. Jakà wartoÊç dla regionu

widzà Paƒstwo w realizacji tego typu przed-

si´wzi´ç?

Joanna Bednarkiewicz: Przedsi´wzi´cia reali-

zowane we wspó∏pracy z par tnerami zagra-

nicznymi oraz mo˝liwoÊç stosowania rozwiàzaƒ

sprawdzonych w innych krajach poszerzajà ofer-

t´ instytucji Êwiadczàcych wsparcie dla miesz-

kaƒców naszego regionu oraz zwi´kszajà sku-

tecznoÊç podejmowanych dzia∏aƒ w sferze zatrud-

nienia i przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu.

Czy majà Paƒstwo jakieÊ doÊwiadczenia we

wspó∏pracy zagranicznej nie zwiàzane z PO KL?

JeÊli tak, jaki wp∏yw wywierajà one na realizacj´

wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach PO KL?

Justyna Lasota: Województwo ∏ódzkie podej-

muje wielostronnà wspó∏prac´ z regionami 

z innych paƒstw. Tego typu wspó∏praca trakto-

wana jest jako jeden z instrumentów kreowania

harmonijnego rozwoju kulturalnego i spo∏eczno-

politycznego. Wp∏yw tej wspó∏pracy na realiza-

cj´ projektów wspó∏pracy ponadnarodowej 

w ramach PO KL polega przede wszystkim na wy-

mianie informacji zwiàzanych ze specyfikà pracy

w projektach mi´dzynarodowych, co uwzgl´dniamy

w zapisach dokumentacji konkursowych oraz pod-

kreÊlamy w rozmowach z beneficjentami.

W jakich obszarach wsparcia PO KL przewidzieli

Paƒstwo realizacj´ wspó∏pracy ponadnarodowej?

Co przemawia∏o za tym wyborem?

JB: W III kwar tale 2009 roku Wojewódzki Urzàd

Pracy og∏osi∏ konkursy na projekty innowacyjne

z komponentem ponadnarodowym w Prioryte-

tach VI i VII. Tematami by∏y „Dzia∏ania s∏u˝àce

wyd∏u˝eniu aktywnoÊci zawodowej” oraz „Poszu-

kiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej 

i przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu dzieci

i m∏odzie˝y”. ZdecydowaliÊmy, i˝ obowiàzkowym

elementem ka˝dego projektu innowacyjnego

b´dzie par tnerstwo ponadnarodowe, umo˝liwia-

jàce adaptowanie rozwiàzaƒ wypracowanych 

w kraju par tnera lub stwarzajàce szanse na wy-

pracowanie nowych, efektywniejszych instrumen-

tów s∏u˝àcych wyd∏u˝eniu aktywnoÊci zawodo-

wej oraz realizacji wczesnej interwencji socjalnej,

która przeciwdzia∏a∏aby wykluczeniu spo∏ecznemu

dzieci i m∏odzie˝y. Mamy nadziej´, ˝e po∏àczenie

innowacyjnoÊci ze wspó∏pracà ponadnarodowà

wywo∏a efekt synergii, tj. zwielokrotnimy korzyÊci

p∏ynàce z elementów zarówno innowacyjnoÊci,

jak i wspó∏pracy ponadnarodowej.

W 2010 roku w ramach Priorytetu VI zaplano-

waliÊmy realizacj´ wyodr´bnionego projektu

wspó∏pracy ponadnarodowej w trybie systemo-

wym w Poddzia∏aniu 6.1.1. Wybór Poddzia∏ania

podyktowany by∏ decyzjà o konkretnych typach

operacji, które chcemy zrealizowaç w celu wspar-

cia osób pozostajàcych bez zatrudnienia na regio-

nalnym rynku pracy. Z naszych dotychczasowych

doÊwiadczeƒ wynika, ˝e brakuje projektów,

które w sposób kompleksowy obj´∏yby tematyk´

upowszechniania i promocji alternatywnych

i elastycznych form zatrudnienia oraz metod

organizacji pracy. Dlatego te˝ zadecydowaliÊmy

o realizacji projektu w∏asnego w par tnerstwie 

z doÊwiadczonymi par tnerami zagranicznymi.

W bie˝àcym roku zaplanowaliÊmy równie˝ wy∏o-

nienie wyodr´bnionych projektów wspó∏pracy

ponadnarodowej w trybie konkursowym, ukierun-

kowanych na rozwój nowych form i metod

wsparcia indywidualnego i Êrodowiskowego na rzecz

integracji zawodowej oraz spo∏ecznej (Pod-

dzia∏anie 7.2.1). Do podj´cia takiego dzia∏ania

sk∏oni∏o nas niewielkie zainteresowanie projek-

todawców tym tematem. Rozwój nowych form 

i metod aktywizacji osób zagro˝onych wyklucze-
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Wspó∏praca ponadnarodowa
i innowacyjnoÊç 
w województwie ∏ódzkim
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wywo∏a efekt synergii, tj. zwielokrotnimy korzyÊci p∏ynàce z elementów zarówno
innowacyjnoÊci, jak i wspó∏pracy ponadnarodowej.



niem spo∏ecznym jest bardzo istotny, a wzbo-

gacenie o element wspó∏pracy ponadnarodowej

stwarza du˝o wi´ksze szanse na wniesienie war-

toÊci dodanej ni˝ w projektach standardowych.

JL: Pierwszy konkurs na realizacj´ projektów

wspó∏pracy ponadnarodowej Urzàd Marsza∏-

kowski og∏osi∏ w maju 2009 roku dla Dzia∏ania

9.2. Konkurs ten umo˝liwia∏ realizacj´ pro-

gramów rozwojowych szko∏om i placówkom

oÊwiatowym prowadzàcym kszta∏cenie zawodowe,

które borykajà si´ z problemami zwiàzanymi

m.in. z dostosowaniem programów nauczania 

i wyposa˝enia do wymagaƒ gospodarki. Zapotrze-

bowanie pracodawców na absolwentów tych

placówek jest wysokie, dlatego te˝ – aby u∏atwiç

poszukiwanie skutecznych rozwiàzaƒ tych prob-

lemów – w roku 2010 wsparcie planujemy prze-

znaczyç równie˝ na pomoc dla szkó∏ zawodo-

wych. ZagwarantowaliÊmy Êrodki na realizacj´

kilku projektów, które przyczynià si´ do po-

prawy jakoÊci ofer ty edukacyjnej w wybranych

placówkach oraz umo˝liwià powielenie takiego

schematu w innych szko∏ach zawodowych w woje-

wództwie ∏ódzkim, przy jednoczesnym uwzgl´d-

nieniu dostosowania kszta∏cenia zawodowego

do potrzeb gospodarki regionalnej.

W 2009 roku w ramach Priorytetu VIII og∏o-

szono konkurs dla Poddzia∏ania 8.1.2 na wyo-

dr´bnione projekty wspó∏pracy ponadnaro-

dowej oraz projekty z komponentem ponadnaro-

dowym, majàce na celu pomoc w tworzeniu

par tnerstw lokalnych, udzielanie wsparcia firmom

przechodzàcym procesy adaptacyjne i moderni-

zacyjne, a tak˝e prowadzenie badaƒ i analiz ten-

dencji rozwojowych oraz prognozowanie zmian

gospodarczych zachodzàcych w regionie. Wspó∏-

praca ponadnarodowa w tym Poddzia∏aniu ma

na celu wypracowanie optymalnych rozwiàzaƒ

s∏u˝àcych przeciwdzia∏aniu wzrostowi bezrobocia

oraz wspieraniu przedsi´biorstw w zarzàdzaniu

procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi.

Na rok 2010 zaplanowaliÊmy przeprowadzenie

konkursu w ramach Poddzia∏ania 8.2.1 na trzy

typy operacji skierowanych do jednostek nauko-

wych i badawczych oraz ich pracowników. Majà

one na celu m.in. wspieranie idei przedsi´bior-

czoÊci akademickiej, a tak˝e doradztwo i szkole-

nia z uruchamiania w∏asnej dzia∏alnoÊci gospo-

darczej (firmy typu spin-off i spin-out) oraz tworze-

nia i rozwoju sieci wspó∏pracy i wymiany infor-

macji mi´dzy naukowcami a przedsi´biorcami 

na temat innowacji i transferu technologii.

O wyborze Poddzia∏ania 8.2.1 zadecydowa∏ fakt,

i˝ bardzo niewiele osób ze Êrodowisk akademic-

kich prowadzi firmy typu spin-off, a ponadto sys-

tem informacji i promocji innowacji w Êrodo-

wisku akademickim oraz wspó∏pracy sfery bizne-

su i nauki nie jest wystarczajàcy. Wspó∏praca

ponadnarodowa powinna prowadziç do stworzenia

lepszych, bardziej skutecznych rozwiàzaƒ w tej

dziedzinie.

W drugim kwar tale bie˝àcego roku Urzàd pla-

nuje równie˝ og∏oszenie konkursu na projekty

innowacyjne dla tematu „Metody utrzymania

aktywnoÊci zawodowej pracowników w grupie

wiekowej 50+”, w którym premiowana b´dzie

realizacja projektów w par tnerstwie ponadnaro-

dowym. Wybór tematu podyktowany jest ziden-

tyfikowaniem wielu problemów wÊród tej grupy

wiekowej, mi´dzy innymi zdezaktualizowanymi

lub niedostosowanymi do zmian technologi-

cznych kwalifikacjami, utrwalonymi stereotypami

dotyczàcymi efektywnoÊci pracy pracowników

50+. Celem projektów sk∏adanych na konkurs

powinno byç wypracowanie narz´dzi, które sku-

tecznie zapobiega∏yby dezaktywizacji zawodo-

wej osób w wieku 50+.

JednoczeÊnie w ramach wszystkich konkursów 

w Priorytetach VIII i IX w roku 2010, z wyjàtkiem

konkursu z Dzia∏ania 9.5, istnieje mo˝liwoÊç roz-

szerzenia projektu standardowego o komponent

wspó∏pracy ponadnarodowej na etapie realizacji

projektu.

Jak du˝e jest zainteresowanie realizacjà projek-

tów innowacyjnych oraz projektów wspó∏pracy

ponadnarodowej w regionie? 

JB: Zainteresowanie konkursami og∏oszonymi 

w 2009 roku spe∏ni∏o nasze oczekiwania. Do

Punktu Informacyjnego zg∏asza∏o si´ stosunkowo

du˝o osób zainteresowanych tego typu projek-

tami, jednak kryteria konkursu uniemo˝liwia∏y

realizacj´ niektórych pomys∏ów. Wiele instytucji

nie by∏o zainteresowanych realizacjà projektu 

w par tnerstwie ponadnarodowym, a wymóg ten

stanowi∏ obowiàzkowy element projektu. Ponad-

to, wiele pomys∏ów opiera∏o si´ na upowszech-

nianiu rozwiàzaƒ ju˝ wypracowanych w innych

krajach, a nie na tworzeniu nowych produktów 

i ich testowaniu.

JL: Poczàtkowo zainteresowanie realizacjà pro-

jektów wspó∏pracy ponadnarodowej by∏o nie-

wielkie, ale obserwujemy sta∏y jego wzrost od czasu

og∏oszenia pierwszego konkursu w maju 2009

roku. Jestem przekonana, ˝e w roku 2010 zain-

teresowanie to prze∏o˝y si´ na liczb´ z∏o˝onych

wniosków, co umo˝liwi nam wybór najlepszych

pomys∏ów i projektów.

Jakie dzia∏ania informacyjno-promocyjne pro-

wadzà Paƒstwo w celu zach´cenia potencjal-

nych projektodawców do udzia∏u w wy˝ej wy-

mienionych konkursach? Które z nich najlepiej

si´ sprawdzajà?

JB: Prowadzimy dzia∏ania ró˝nego typu.W Woje-

wódzkim Urz´dzie Pracy dzia∏a Punkt Informa-

cyjny Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, orga-

nizujemy spotkania informacyjne, aktualizujemy 

i rozbudowujemy nasz serwis internetowy

(www.pokl.wup.lodz.pl). Z myÊlà o potencjal-

nych projektodawcach uruchomiliÊmy specjalny

dzia∏ „InnowacyjnoÊç i ponadnarodowoÊç”,

w którym zosta∏y zamieszczone wytyczne oraz po-

radniki wyjaÊniajàce zasady innowacyjnoÊci 

i wspó∏pracy ponadnarodowej w projektach PO KL.

Dla ka˝dego prowadzonego naboru wniosków

opracowujemy bardzo szczegó∏owà dokumen-

tacj´ konkursowà, czyli „regulaminy” przygo-

towywania i sk∏adania projektów. Wszystkie

instytucje, które zdecydujà si´ na przygotowanie

projektu, mogà liczyç na naszà pomoc zarówno

na etapie wype∏niania wniosku o dofinansowanie,

jak i na etapie realizacji przedsi´wzi´cia.

JL: Urzàd Marsza∏kowski prowadzi dzia∏ania infor-

macyjno-promocyjne w zakresie projektów wspó∏-

pracy ponadnarodowej od po∏owy roku 2009.

Nasze dotychczasowe doÊwiadczenia dowiod∏y,

˝e najefektywniejszy jest indywidualny kontakt 

z potencjalnymi beneficjentami. Najlepiej spraw-

dzi∏y si´ warsztaty poÊwi´cone specyficznym

cechom projektów wspó∏pracy ponadnarodo-

wej oraz projektów innowacyjnych, a tak˝e indy-

widualne konsultacje w Punkcie Informacyjnym.
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Z naszych dotychczasowych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e brakuje projektów, które
w sposób kompleksowy obj´∏yby tematyk´ upowszechniania i promocji alter-
natywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy.
Dlatego te˝ zadecydowaliÊmy o realizacji projektu w∏asnego w partnerstwie 
z doÊwiadczonymi partnerami zagranicznymi.



Trudno jest jednak zach´ciç beneficjentów 

do realizacji bardziej z∏o˝onych projektów ni˝

projekty standardowe PO KL. W zwiàzku z tym 

w roku 2010 g∏ówny nacisk po∏o˝ymy na kolejne

spotkania warsztatowe i indywidualne, a tak˝e

na promowanie korzyÊci, jakie daje realizacja pro-

jektów wspó∏pracy ponadnarodowej oraz pro-

jektów innowacyjnych. Beneficjentów zach´camy

tak˝e do korzystania z informacji w zak∏adce

„projekty ponadnarodowe” i „projekty innowa-

cyjne” na naszej stronie internetowej

(www.pokl.lodzkie.pl). Znajdujà si´ tam najistot-

niejsze informacje oraz podr´czniki dla Benefic-

jentów, które zawierajà szczegó∏owe informacje

na temat projektów innowacyjnych i wspó∏pracy

ponadnarodowej.

Jakie pytania zg∏aszajà najcz´Êciej osoby zain-

teresowane realizacjà projektów wspó∏pracy

ponadnarodowej?

JB: Pytania dotyczà zazwyczaj sposobu dokony-

wania wyboru par tnera ponadnarodowego 

oraz zasad tworzenia par tnerstwa, w tym plano-

wania rozliczeƒ finansowych mi´dzy par tnerami,

a tak˝e sposobu wype∏niania wniosku o dofinan-

sowanie projektu w zakresie m.in. sporzàdzania

bud˝etu i okreÊlania rezultatów projektu.

JL: Najwi´ksza liczba pytaƒ dotyczy tego, czy

uczniowie lub pracownicy b´dà mogli w ramach

projektu wyjechaç za granic´. Z uÊmiechem od-

powiadamy, ˝e tak, jeÊli tylko wnioskodawcy za-

dbajà o war toÊç dodanà wynikajàcà z tej wspó∏-

pracy, czyli wypracujà konkretne produkty i osiàg-

nà okreÊlone rezultaty, a cele projektu b´dà si´

wpisywa∏y w cele odpowiedniego Dzia∏ania i Prio-

rytetu. JesteÊmy przekonani, ˝e entuzjazm i ener-

gia ludzi, którzy lubià podró˝owaç, mogà byç

kluczem do realizacji projektów wspó∏pracy po-

nadnarodowej. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e ener-

gia ta musi byç spo˝ytkowana na realizacj´ plano-

wanych dzia∏aƒ oraz zagwarantowanie konkret-

nych korzyÊci dla danej instytucji i województwa.

Drugie cz´sto zadawane pytanie dotyczy tego,

z jakiego kraju mo˝e pochodziç par tner w pro-

jekcie wspó∏pracy ponadnarodowej, a przede

wszystkim czy musi to byç podmiot dzia∏ajàcy 

na terenie Unii Europejskiej. Pytajàcym odpowia-

damy, ˝e par tner mo˝e pochodziç z dowolnego

kraju, tak˝e spoza Unii.

Jakà kwot´ przeznaczyli Paƒstwo na projekty

wspó∏pracy ponadnarodowej oraz projekty

innowacyjne w 2009 roku i jakà pul´ Êrodków

planujà Paƒstwo przeznaczyç na tego rodzaju

konkursy w bie˝àcym roku?

JB: W 2009 roku na projekty innowacyjne z kom-

ponentem ponadnarodowym przeznaczyliÊmy

∏àcznie 9 mln z∏, tj. 5 mln z∏ na konkurs w Priory-

tecie VI i 4 mln z∏ na konkurs w Priorytecie VII.

W roku 2010 na projekt w∏asny w par tnerstwie

ponadnarodowym w Priorytecie VI przeznaczy-

liÊmy 4 mln z∏, co wydaje si´ sumà adekwatnà 

do planowanej skali projektu oraz przedsi´wzi´ç,

które b´dziemy podejmowaç w jego ramach.

Identycznà kwot´ przeznaczyliÊmy na konkurs 

w Priorytecie VII.

JL: W roku 2010 w Priorytecie IX w ramach

Dzia∏ania 9.2 na projekty wspó∏pracy ponadnaro-

dowej przeznaczyliÊmy 10 mln z∏. PostanowiliÊmy

zwi´kszyç alokacj´ w porównaniu do roku ubieg∏e-

go, aby sprawdziç, czy powodem ma∏ego zain-

teresowania konkursem w ramach tego Dzia∏a-

nia w roku 2009 by∏a niewielka kwota dost´p-

nych Êrodków (3,5 mln z∏).

W Priorytecie VIII pozostawiliÊmy kwot´ alokacji

na konkurs na poziomie porównywalnym do roku

ubieg∏ego: 3 mln z∏ na projekty wspó∏pracy ponad-

narodowej w Poddzia∏aniu 8.2.1 (w roku 2009

na ten typ projektów przeznaczono 2 mln z∏)

oraz 4 mln z∏ na projekty innowacyjne. Rok 2009

by∏ pierwszym okresem wdra˝ania projektów

wspó∏pracy ponadnarodowej oraz projektów inno-

wacyjnych i obawialiÊmy si´, ˝e zainteresowanie

tymi projektami mo˝e byç ma∏e, w zwiàzku z czym

suma Êrodków dost´pnych w ramach konkur-

sów by∏a niewielka. W roku 2010 w obydwu

Priorytetach alokacja na konkursy b´dzie wi´k-

sza, dzi´ki czemu wybierzemy kilka lub kilkanaÊcie

projektów najwy˝szej jakoÊci.

Majà ju˝ Paƒstwo doÊwiadczenie w przygoto-

wywaniu konkursów na projekty innowacyjne 

i projekty wspó∏pracy ponadnarodowej. Na co

przede wszystkim powinny zwróciç uwag´

instytucje, które przygotowujà si´ do opraco-

wania dokumentacji konkursowej?

JB: Przede wszystkim nale˝y po∏o˝yç nacisk 

na ró˝nice mi´dzy projektami standardowymi 

a projektami innowacyjnymi i projektami wspó∏-

pracy ponadnarodowej, gdy˝ do konkursów

najcz´Êciej przyst´pujà podmioty, które majà

doÊwiadczenie w ubieganiu si´ o Êrodki w ramach

projektów standardowych, ale nie znajà specyfiki
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projektów niestandardowych.W przypadku kompo-

nentu ponadnarodowego wa˝ne jest dok∏adne

wyjaÊnienie kwestii par tnerstwa, w tym liczby

par tnerów czy sposobu wype∏nienia wniosku 

o dofinansowanie z uwzgl´dnieniem par tnerów

zagranicznych. War to tak˝e zwróciç uwag´ 

na precyzyjne okreÊlenie wymagaƒ dotyczàcych

za∏àczników do wniosku, w tym listu intencyj-

nego. Cz´sto zdarza∏o si´, ˝e projektodawcy

za∏àczali do wniosku dwie podpisane wersje

j´zykowe listu intencyjnego (tj. obcoj´zycznà 

i polskà), mimo ˝e list intencyjny podpisany 

w innym j´zyku ni˝ polski wymaga jedynie przed-

stawienia przet∏umaczonego dokumentu.

JL: Istotne jest, aby w dokumentacji konkurso-

wej w wyraêny sposób sformu∏owaç kryteria

formalne i merytoryczne. Wnioskodawcy pope∏-

niajà niewielkie b∏´dy, które mogà skutkowaç

odrzuceniem wniosku ju˝ na pierwszym etapie

weryfikacji projektu. Ze wzgl´du na ma∏à liczb´

z∏o˝onych projektów w roku 2009, przy za∏o˝e-

niu, ˝e w kolejnym roku zainteresowanie konkur-

sami na projekty wspó∏pracy ponadnarodowej 

i projekty innowacyjne b´dzie wi´ksze, szczegól-

nà uwag´ zwrócimy na zapisy w dokumentacji

konkursowej pod kàtem ewentualnych b∏´dów

w sk∏adanych wnioskach. Na przyk∏ad w roku 2009

jeden z wnioskodawców z∏o˝y∏ cztery listy inten-

cyjne, mimo zapisu w dokumentacji, i˝ maksy-

malnie mo˝na z∏o˝yç trzy. W roku 2010,

aby zminimalizowaç ryzyko tego typu b∏´dów,w doku-

mentacji konkursowej odpowiednie informacje

zostanà powtórzone w ró˝nych miejscach.Warto

te˝ zwróciç uwag´ wnioskodawców na podsta-

wowe kryteria kwalifikujàce do danego Dzia∏ania

lub Poddzia∏ania. Na przyk∏ad dla Dzia∏ania 9.2

nale˝y wskazaç, ˝e projekt stanowi program roz-

wojowy. Beneficjent mo˝e w∏o˝yç mnóstwo

pracy w przygotowanie i napisanie wniosku, a mimo

to bez spe∏nienia standardu minimum i wykaza-

nia zgodnoÊci ze Szczegó∏owym Opisem Priory-

tetów PO KL nie b´dzie mieç szansy na uzys-

kanie dofinansowania swojego przedsi´wzi´cia,

a my, jako Instytucja PoÊredniczàca, stracimy

potencjalnie dobry projekt.

Jakie szczegó∏owe kryteria wyboru przewidzieli

Paƒstwo dla projektów wspó∏pracy ponadnaro-

dowej w roku 2010? 

JB: ZdecydowaliÊmy si´ na wprowadzenie kry-

teriów dost´pu, które standardowo stosujemy 

w innych konkursach, tj. kryteriów dotyczàcych

maksymalnego czasu realizacji projektów, grupy

docelowej, lokalizacji biura projektu oraz kom-

pleksowoÊci form wsparcia. Kryteria te spraw-

dzi∏y si´ w innych konkursach i stanowià ich sta∏y

element. Nie przewidzieliÊmy natomiast ˝adnych

kryteriów strategicznych.

JL: Kryteria dost´pu dotyczà grupy docelowej,

maksymalnej i minimalnej war toÊci projektu 

oraz obligatoryjnoÊci zastosowania pewnych typów

dzia∏aƒ w ramach wspó∏pracy ponadnarodowej.

Wybrane przez nas kryteria zagwarantujà udzie-

lenie wsparcia placówkom dzia∏ajàcym w naszym

regionie oraz kompleksowoÊç realizowanych

projektów. Dzi´ki kompleksowoÊci dzia∏aƒ bardziej

racjonalne b´dà równie˝ koszty zarzàdzania i pro-

mocji projektu.

Kryterium strategiczne dla konkursu do Poddzia∏a-

nia 8.2.1 dotyczy m.in. obj´cia wsparciem 50%

kobiet. S∏u˝y ono promowaniu przedsi´bior-

czoÊci kobiet. Dla konkursu w Priorytecie IX nie

przewidziano kryteriów strategicznych.

Ile wniosków z∏o˝ono w odpowiedzi na kon-

kursy oraz ile zosta∏o ostatecznie przyj´tych

do realizacji? 

JB: W roku 2009 w odpowiedzi na og∏oszone

konkursy dla projektów innowacyjnych z kom-

ponentem ponadnarodowym wp∏yn´∏o siedem

wniosków dla Priorytetu VI oraz cztery dla Prio-

rytetu VII. Obecnie trwa ocena merytoryczna

z∏o˝onych wniosków.

JL: W roku 2009 w ramach konkursu na projek-

ty wspó∏pracy ponadnarodowej w Poddzia∏aniu

8.1.2 z∏o˝ono jeden wniosek, który niestety – 

z powodu b∏´dów formalnych – nie uzyska∏ dofi-

nansowania. W konkursie na projekty wspó∏pra-

cy ponadnarodowej dla Dzia∏ania 9.2 z∏o˝ono

dwa wnioski, spoÊród których do dofinansowa-

nia wy∏oniono jeden. W ramach konkursu 

na projekty innowacyjne w Priorytecie IX nie

z∏o˝ono ˝adnego wniosku, co Êwiadczy o tym,

˝e projekty te sà postrzegane jako bardziej skompli-

kowane ni˝ projekty standardowe. Ponadto

obszar wsparcia proponowany w tym konkursie

by∏ inny ni˝ dla projektów realizowanych w ramach

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, co sprawi∏o,

˝e nawet beneficjenci znajàcy specyfik´ takich

projektów mogli mieç problemy z napisaniem

projektu innowacyjnego.

Jaka jest wartoÊç dodana wynikajàca ze wspó∏-

pracy ponadnarodowej projektu wy∏onionego 

do realizacji?

JL: Projekt ten obejmie wsparciem uczennice 

i uczniów Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 12

w ¸odzi.Wnioskodawca kszta∏ci techników tech-

nologii odzie˝y, krawców oraz techników cyfro-

wych procesów graficznych. W ramach projektu

zaplanowano m.in. adaptacj´ rozwiàzaƒ z zespo∏u

szkó∏ zawodowych w Bielli w pó∏nocnej cz´Êci

W∏och. Wspó∏praca z par tnerem zagranicznym

ma s∏u˝yç opracowaniu modelowego programu

Laboratorium Mody, a tak˝e ukszta∏towaniu

umiej´tnoÊci zawodowych poprzez dzia∏ania 

w dziedzinie projektowania i wykonywania

kolekcji oraz jej promocji. Dzia∏ania w ramach

projektu b´dà prowadzone we wspó∏pracy z pra-

codawcami i instytucjami zajmujàcymi si´ modà 

na rynku ∏ódzkim. Dzi´ki realizacji projektu

uczniowie poznajà jedne z najlepszych na Êwiecie

sposobów wytwarzania i promocji kolekcji odzie˝y,

a ponadto zwi´kszà umiej´tnoÊci pos∏ugiwania

si´ j´zykiem angielskim w zakresie ogólnym 

i bran˝owym oraz nauczà si´ korzystaç z plat-

formy internetowej. Dzia∏ania w ramach kompo-

nentu wspó∏pracy ponadnarodowej b´dà uzupe∏-

nione o zaj´cia z przedsi´biorczoÊci oraz warsz-

taty doradztwa zawodowego.Taki zestaw dzia∏aƒ

w znacznym stopniu przyczyni si´ do u∏atwienia

uczniom wejÊcia na rynek pracy, a tak˝e stwo-

rzenia ciekawej, nowoczesnej kolekcji odzie˝y

opierajàcej si´ na tradycji w∏ókienniczej regionu

∏ódzkiego. •
Rozmawia∏a 

Beata Rybicka-Dominiak
G∏ówny specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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Nasze dotychczasowe doÊwiadczenia [z prowadzenia dzia∏aƒ informacyjno-
promocyjnych] dowiod∏y, ˝e najefektywniejszy jest indywidualny kontakt 
z potencjalnymi beneficjentami. Najlepiej sprawdzi∏y si´ warsztaty poÊwi´cone
specyficznym cechom projektów wspó∏pracy ponadnarodowej oraz projektów
innowacyjnych, a tak˝e indywidualne konsultacje w Punkcie Informacyjnym.



Obszar „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna”
„Elastyczny pracownik – partnerska rodzina” to projekt, który
by∏ realizowany przez Wy˝szà Szko∏´ Ekonomicznà w Bia∏ym-
stoku, skierowany do pracujàcych rodziców oraz kobiet w cià˝y.
Jego celem by∏o stworzenie oraz przetestowanie komplek-
sowego modelu sprzyjajàcego godzeniu ˝ycia zawodowego 
i rodzinnego. W ramach projektu testowano rozwiàzania
dotyczàce elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji czasu
pracy, zwi´kszenia dost´pu do placówek opieki nad dzieçmi,
promowania wi´kszego zaanga˝owania m´˝czyzn w ˝ycie
rodzinne czy zapobiegania dezaktualizacji kwalifikacji zawo-
dowych rodziców podczas przerw zawodowych spowodowa-
nych opiekà nad dzieçmi.
Cechà wyró˝niajàcà projektu, wartà kontynuacji oraz wdro˝enia,
jest z pewnoÊcià strategia organizacyjno-finansowa, umo˝liwia-
jàca uelastycznienie publicznych placówek opieki nad dzieçmi.
Tego typu rozwiàzania mogà byç zastosowane przez jednostki
administracji samorzàdowej w podlegajàcych im ˝∏obkach 
i przedszkolach. W ramach projektu wyd∏u˝ono godziny
otwarcia tego typu placówek w dni powszednie oraz zapew-
niono dost´pnoÊç do nich równie˝ w soboty (dostosowujàc
si´ do wczeÊniej rozpoznanych potrzeb rodziców). Wed∏ug
realizatorów projektu powielenie modelu nie wymaga ogrom-
nych nak∏adów (w g∏ównej mierze opiera si´ na reorganizacji
dotychczasowych zasad pracy w placówkach opieki nad dzieç-
mi), a dotychczasowe zainteresowanie i udzia∏ w∏adz lokal-
nych w tym przedsi´wzi´ciu wskazuje na szanse sukcesu w przy-
padku szerszego upowszechniania.

Obszar „AdaptacyjnoÊç” 
„Mentoring poprzez IT” to doskona∏y przyk∏ad projektu
ukierunkowanego na zwi´kszanie konkurencyjnoÊci przed-
si´biorstw i kompetencji pracowników. W ramach projektu
przygotowano oprogramowanie komputerowe wspierajàce
proces fluktuacji kadr w organizacjach. To narz´dzie informa-
tyczne – przetestowane zarówno w kraju, jak i za granicà – ma
wspomóc pracowników w ich obowiàzkach zawodowych, a tak˝e
u∏atwiç przep∏yw wiedzy, zw∏aszcza mi´dzy dwiema grupami
zawodowymi: pracownikami powy˝ej 50 roku ˝ycia, dla których
ten program stwarza mo˝liwoÊç zdobycia wiedzy na temat
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oraz dla m∏o-
dych pracowników (w wieku do 25 lat) dopiero rozpoczynajà-
cych prac´ zawodowà i potrzebujàcych wsparcia meryto-
rycznego. Projekt wzbudzi∏ zainteresowanie nie tylko wÊród
kadr ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, do których g∏ównie
by∏ skierowany, ale tak˝e w sektorze organizacji pozarzà-
dowych i jednostek edukacyjnych. 
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Wykorzystaç 
rezultaty EQUAL
.

Poni˝ej przedstawiamy przyk∏ady projektów realizowanych w ramach PIW EQUAL, których rezultaty mo˝na wykorzystaç

do upowszechniania. Ich wybór jest subiektywny i stanowi zaledwie drobnà cz´Êç dorobku PIW EQUAL. Pokazuje jednak

ró˝norodnoÊç zarówno dzia∏aƒ, jak i obszarów tematycznych, a tym samym ogromny potencja∏ do wykorzystania w pro-

jektach realizowanych w trakcie nowego okresu programowania

„Elastyczny pracownik – partnerska rodzina” to
projekt, który by∏ realizowany przez Wy˝szà
Szko∏´ Ekonomicznà w Bia∏ymstoku, skierowany
do pracujàcych rodziców oraz kobiet w cià˝y.
Jego celem by∏o stworzenie oraz przetestowanie
kompleksowego modelu sprzyjajàcego godzeniu
˝ycia zawodowego i rodzinnego.



Obszar „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze”
Model przygotowania zawodowego „szkolenie – sta˝ – praca”
(tryb „czeladniczy”), przygotowany w ramach Partnerstwa
„Pierwsza szychta”, umo˝liwia podniesienie poziomu wyksz-
ta∏cenia osób bezrobotnych w dowolnym wieku, majàcych
zró˝nicowane doÊwiadczenie i kwalifikacje, oraz dostosowa-
nie ich umiej´tnoÊci do wymagaƒ nowoczesnego rynku pracy.
Projekt zak∏ada∏ równie˝ zniwelowanie uprzedzeƒ pracodaw-
ców wobec pracowników z krótkim sta˝em i wspiera∏ system
szkoleƒ w miejscu pracy.
Opracowany model przygotowania i przekwalifikowania zawo-
dowego osób bezrobotnych opiera si´ na elementach szkole-
nia czeladniczego. Nauka teoretyczna trwa tylko jednà

czwartà czasu pracy z uczestnikiem, z korzyÊcià dla strony
praktycznej, czyli nauki zawodu u przedsi´biorcy. Ka˝dy
beneficjent posiada w∏asnego instruktora praktycznej nauki
zawodu – „mistrza” majàcego przygotowanie pedagogiczne.
Na poczàtku projektu uczestnik pracuje z doradcà zawodo-
wym, nast´pnie – w trakcie etapu przekwalifikowania oraz, jeÊli
to konieczne, po jego zakoƒczeniu – mo˝e korzystaç z opieki

doradcy/psychologa. Ostatni etap przygotowania zawodo-
wego polega na zdaniu egzaminu paƒstwowego.

Obszar „Dobre rzàdzenie”
Obszar „Dobre rzàdzenie” nie znalaz∏ miejsca wÊród tema-
tów PIW EQUAL. Jednak niektóre rezultaty wypracowane 
w ramach tej inicjatywy znalaz∏y kontynuacj´ w Priorytecie V
PO KL, m.in. w zakresie wspó∏pracy administracji publicznej
z podmiotami trzeciego sektora oraz profesjonalizacji organi-
zacji pozarzàdowych jako równorz´dnych partnerów admini-
stracji publicznej.
Jako przyk∏ad gotowego do wykorzystania produktu mo˝e
pos∏u˝yç rezultat wypracowany przez Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w ramach „Partnerstwa na rzecz profesjonalizacji trzeciego
sektora”. Jest to model udzielania kompleksowego wsparcia
dla lokalnych organizacji pozarzàdowych umo˝liwiajàcy wzmoc-
nienie potencja∏u i znaczenia lokalnych organizacji pozarzà-
dowych, a ponadto u∏atwiajàcy ich dzia∏ania w dziedzinie
gospodarki spo∏ecznej. Przygotowano program profesjonali-
zacji, w ramach którego organizacje mogà korzystaç z ró˝nych
form wsparcia: infrastrukturalnego, merytorycznego i wspó∏-
pracy mi´dzysektorowej.
Jednym z najwa˝niejszych elementów wypracowanego rezul-
tatu jest koncepcja Inkubatora Organizacji Pozarzàdowych
(IOP), kompleksowo wspierajàcego organizacje zamierzajàce
poszerzyç i sprofesjonalizowaç swoje dzia∏ania. W IOP bene-
ficjenci majà mo˝liwoÊç korzystania ze Êrodków technicznych
(komputer, Internet, sprz´t biurowy) i sali konferencyjnej. Mogà
tam te˝ zarejestrowaç siedzib´ swojej organizacji oraz otrzy-
maç niezb´dne wsparcie merytoryczne w postaci analizy
SWOT i „indywidualnej Êcie˝ki rozwoju”. Âcie˝ka zawiera
opis zamierzeƒ, celów i zak∏adanych osiàgni´ç, na podstawie
których tworzony jest system pomocy (szkolenia, doradztwo).•

Przygotowa∏a 
Paulina Chodyra 

Starszy specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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„Mentoring poprzez IT” to doskona∏y przyk∏ad
projektu ukierunkowanego na zwi´kszanie konku-
rencyjnoÊci przedsi´biorstw i kompetencji pra-
cowników. W ramach projektu przygotowano
oprogramowanie komputerowe wspierajàce pro-
ces fluktuacji kadr w organizacjach.

Model przygotowania zawodowego „szkolenie –
sta˝ – praca” (tryb „czeladniczy”), przygo-
towany w ramach Partnerstwa „Pierwsza szych-
ta”, umo˝liwia podniesienie poziomu wykszta∏-
cenia osób bezrobotnych w dowolnym wieku,
majàcych zró˝nicowane doÊwiadczenie i kwalifi-
kacje, oraz dostosowanie ich umiej´tnoÊci do wy-
magaƒ nowoczesnego rynku pracy.



Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczna w Bia∏ymstoku

jest instytucjà, która odnosi sporo sukcesów w po-

zyskiwaniu Êrodków z Unii Europejskiej / Euro-

pejskiego Funduszu Spo∏ecznego...

Tak, to prawda. O tym, ˝e mo˝emy skutecznie

ubiegaç si´ o fundusze unijne decyduje nasze

wieloletnie doÊwiadczenie, a tak˝e du˝y potenc-

ja∏ kadrowy oraz materialny. Szlak przecieraliÊmy

podczas realizowania projektów z funduszy

przedakcesyjnych (PHARE 2000, 2001, 2002),

do których trudno by∏o si´ przebiç na poziomie

krajowym, ale zostaliÊmy zaproszeni do wspó∏-

pracy przy tych projektach, które by∏y reali-

zowane przy udziale firm zagranicznych. Dzi´ki

temu mogliÊmy si´ nauczyç „myÊlenia projek-

towego” i tak pozosta∏o do dziÊ – jesteÊmy wcià˝

otwarci na pozyskiwanie nowej wiedzy z dzie-

dziny funduszy europejskich, ale, co najwa˝-

niejsze, mo˝emy dzi´ki temu prowadziç wiele

badaƒ naukowych oraz wdra˝aç ich efekty.

Realizujà Paƒstwo projekty, które koncentrujà

si´ na kwestii zatrudnienia i promocji zmian 

na rynku pracy, podyktowanych koniecznoÊcià

pogodzenia potrzeb pracodawców i pracowni-

ków. Dlaczego w∏aÊnie ten obszar interesuje

Paƒstwa najbardziej?

Wynika to z zainteresowaƒ naukowych i dydak-

tycznych zarówno moich, jak i zespo∏u, z którym

przygotowuj´ i realizuj´ projekty. Mamy w tej

dziedzinie doÊç du˝à wiedz´, którà chcemy cià-

gle rozwijaç, a przede wszystkim wykorzystywaç

w praktyce rezultaty wypracowane na gruncie

nauki. Pragn´ podkreÊliç, i˝ w Polsce jest jeszcze

wiele do zrobienia w kwestii promocji zatrud-

nienia, a zw∏aszcza zwi´kszenia zatrudnienia grup

defaworyzowanych (np. opiekunów osób za-

le˝nych, zw∏aszcza opiekunów ma∏ych dzieci).

Chodzi g∏ównie o kobiety, osoby po 50. roku

˝ycia, ale tak˝e ludzi m∏odych (do 24. roku ˝ycia)

oraz osoby niepe∏nosprawne. Wskaêniki zatrud-

nienia tych grup w Polsce nale˝à do jednych z naj-

ni˝szych w Unii Europejskiej. Trzeba pami´taç,

i˝ na rynku pracy – wskutek niekorzystnych pro-

cesów demograficznych, zwiàzanych m.in. z dras-

tycznym obni˝eniem wskaêników urodzeƒ – ju˝

nied∏ugo zacznie brakowaç si∏y roboczej, a z drugiej

strony nasila si´ bardzo powa˝ny problem

starzenia si´ spo∏eczeƒstwa. W Polsce trzeba

podjàç szczególnie intensywne dzia∏ania na rzecz

zwi´kszenia i wyd∏u˝enia aktywnoÊci zawodo-

wej, w przeciwnym wypadku bowiem napotkamy

powa˝nà barier´ rozwojowà w postaci braku kom-

petentnych i wykwalifikowanych pracowników.

Mo˝emy równie˝ stanàç przed bolesnà perspek-

tywà za∏amania systemu ubezpieczenia spo∏ecz-

nego.

Projekt „Elastyczne Przedszkole przy Wy˝szej

Szkole Ekonomicznej w Bia∏ymstoku”, realizowa-

ny obecnie przy wykorzystaniu Êrodków Pro-

gramu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, wydaje si´

nawiàzywaç do projektu Inicjatywy Wspólnot-

owej EQUAL „Elastyczny pracownik – partnerska

rodzina”, realizowanego w latach 2004–2008.
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Najwa˝niejsi sà ludzie
Rozmowa z Dr Cecylià Sadowskà-Snarskà, Prorektorem ds. badaƒ w Wy˝szej Szkole Ekonomicznej w Bia∏ymstoku 

Po raz kolejny Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczna przystàpi∏a do realizacji projektu
innowacyjnego. A dlaczego to robimy? Z prostego powodu. Celem statutowym
ka˝dej uczelni jest prowadzenie badaƒ naukowych oraz wdra˝anie efektów
tych badaƒ. A zatem za∏o˝enia projektów innowacyjnych wpisujà si´ idealnie 
w misj´ naszej placówki.

Projekty innowacyjne sà z za∏o˝enia zorientowane na wypracowanie, przetesto-
wanie i wdro˝enie rozwiàzaƒ modelowych, których przewidzenie na etapie
przygotowania projektu jest bardzo trudne.Wymaga to doÊç du˝ej wiedzy z dzie-
dziny, której dotyczà dane innowacje. f



Projekt „Elastyczne Przedszkole przy WSE w Bia∏ym-

stoku” jest kontynuacjà dzia∏aƒ podj´tych przez nas

w ramach projektu IW EQUAL „Elastyczny pra-

cownik – par tnerska rodzina”, którego celem

by∏o wypracowanie, przetestowanie i wdro˝enie

instrumentów u∏atwiajàcych godzenie ˝ycia zawo-

dowego z ˝yciem rodzinnym. Dzi´ki projektowi

uda∏o nam si´ wp∏ynàç na zmian´ systemu opie-

ki przedszkolnej w Bia∏ymstoku – przyczyniliÊmy

si´ do jego uelastycznienia, czyli dostosowania

istniejàcej ofer ty do potrzeb pracujàcych rodzi-

ców (np. godziny pracy, dni otwarcia). Wiemy,

˝e doÊwiadczenie bia∏ostockie sta∏o si´ wzorem

dla innych miast.Teraz sami tworzymy przyzak∏a-

dowe przedszkole. Beneficjentami projektu „Elas-

tyczne Przedszkole przy Wy˝szej Szkole Ekono-

micznej w Bia∏ymstoku” sà pracownicy i studenci

WSE oraz innych bia∏ostockich uczelni wycho-

wujàcy ma∏e dzieci. Specyfika szko∏y wy˝szej

powoduje, ˝e jej pracownicy, zw∏aszcza nauczy-

ciele akademiccy, cz´sto majà nieregularne

godziny pracy przez 7 dni w tygodniu, co znacznie

ogranicza im mo˝liwoÊç godzenia ˝ycia zawo-

dowego z rodzinnym. Podobnie jest zresztà 

ze studentami, zw∏aszcza pracujàcymi, majàcymi

ma∏e dzieci.

WspomnieliÊmy ju˝ o tym, ˝e realizowali Paƒstwo

lub jeszcze realizujà projekty finansowane z ró˝-

nych programów Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-

nego. Teraz przyszed∏ czas na projekty innowa-

cyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏

Ludzki. Jest to nowy temat oraz nowy system

oceny przedmiotu realizacji umowy. Niesie rów-

nie˝ wi´ksze ryzyko niepowodzenia. Dlaczego

zatem wybrali Paƒstwo projekty innowacyjne?

Od 1 marca 2010 roku rozpoczynamy realizacj´

projektu innowacyjnego „Innowacje 50+”. Celem

projektu jest wypracowanie, przetestowanie,

a nast´pnie wdro˝enie na terenie województwa

podlaskiego do koƒca 2012 roku modelowych

rozwiàzaƒ s∏u˝àcych utrzymaniu aktywnoÊci

zawodowej pracowników po 50. roku ˝ycia. Gru-

pami docelowymi naszego projektu sà przede

wszystkim: kobiety z grupy 50+ (które doÊç

wczeÊnie koƒczà swojà aktywnoÊç zawodowà,

co bardzo cz´sto jest spowodowane obowiàzka-

mi rodzinnymi, w tym opiekà nad osobami

zale˝nymi), pracownicy 50+ zamieszkujàcy obszary

wiejskie oraz osoby zatrudnione w sektorze

ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W ma∏ych

firmach trudno jest wdro˝yç rozwiàzania

zwiàzane z utrzymaniem zatrudnienia osób 50+

z racji chocia˝by niewielkiej popularnoÊci pro-

gramów spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu

oraz braku wiedzy praktycznej na temat

zarzàdzania wiekiem. Po raz kolejny zatem

Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczna przystàpi∏a do reali-

zacji projektu innowacyjnego. A dlaczego to robimy?

Z prostego powodu. Celem statutowym ka˝dej

uczelni jest prowadzenie badaƒ naukowych oraz

wdra˝anie efektów tych badaƒ. A zatem za∏o˝e-

nia projektów innowacyjnych wpisujà si´ ideal-

nie w misj´ naszej placówki.

Opierajàc si´ na dotychczasowych doÊwiadcze-

niach, jakie mo˝e Pani wymieniç najistotniejsze

ró˝nice mi´dzy przygotowywaniem projektów

innowacyjnych (koncepcji projektów i zasad

wyboru) a „standardowymi” projektami PO KL

i PIW EQUAL?

Projekty innowacyjne sà z za∏o˝enia zorientowa-

ne na wypracowanie, przetestowanie i wdro˝e-

nie rozwiàzaƒ modelowych, których przewidze-

nie na etapie przygotowania projektu jest bardzo

trudne. Wymaga to doÊç du˝ej wiedzy z dzie-

dziny, której dotyczà dane innowacje. Ponadto

nie∏atwo jest przewidzieç warunki, w których

b´dzie realizowany projekt. Na przyk∏ad projek-

ty innowacyjne dotyczàce pracowników w wieku

50+ znacznie ∏atwiej by∏oby wdra˝aç z pozycji

„pracobiorców”, a nie „pracodawców”. Obecnie

na rynku pracy, dotkni´tym skutkami kryzysu

gospodarczego, warunki zatrudnienia dyktujà

raczej pracodawcy. Starsi pracownicy chcà jak

najszybciej wycofaç si´ z tego rynku, bo obawia-

jà si´ bezrobocia.W projekcie innowacyjnym, ju˝

na etapie wst´pnym, trzeba by∏o przewidzieç jak

najwi´cej produktów innowacyjnych, bo to decy-

dowa∏o o pozytywnej ocenie.W projekcie „stan-

dardowym” wszystkie elementy, w tym rezultaty,

mo˝na doÊç ∏atwo zaplanowaç.

Czy zasady obowiàzujàce przy wyborze pro-

jektów innowacyjnych oraz procedury, jakimi

si´ pos∏ugujà Instytucje Organizujàce Konkursy

sà przejrzyste i u∏atwiajà wnioskodawcom przy-

gotowanie projektów oraz sk∏adanie wnios-

ków? Jakie trudnoÊci napotykajà projektodaw-

cy sk∏adajàcy wniosek w ramach konkursu 

na projekt innowacyjny? 

My mieliÊmy ju˝ doÊwiadczenia w przygotowy-

waniu i realizacji projektów innowacyjnych, wi´c

zasady obowiàzujàce przy wyborze projektów

oraz procedury oceny by∏y dla nas przejrzyste 

i zrozumia∏e. Jednak fakt, i˝ spoÊród pi´ciu insty-

tucji, które przystàpi∏y do konkursu, do oceny

merytorycznej przesz∏y dwie, Êwiadczy o tym,

˝e przygotowanie i realizacja tego typu projek-

tów sà trudne.Wiele instytucji jest nastawionych

na realizacj´ znacznie ∏atwiejszych projektów

(np. szkoleniowych).

Czy uczestniczyli Paƒstwo w szkoleniach doty-

czàcych przygotowywania koncepcji projektów

i samej dokumentacji projektowej? Czego doty-

czy∏y i czy spe∏ni∏y Paƒstwa oczekiwania?

UczestniczyliÊmy w spotkaniu organizowanym

przez  Wojewódzki Urzàd Pracy w Bia∏ymstoku, pod-

czas którego dobrze wyjaÊniono istot´ projektów

innowacyjnych oraz kwestie zwiàzane z doku-

mentacjà projektowà. Spotkanie to pozwoli∏o

nam na rozszerzenie dotychczasowej wiedzy 

na temat projektów innowacyjnych.

Na jakie kwestie powinny zwróciç uwag´ insty-

tucje wdra˝ajàce projekty innowacyjne, aby zwi´k-

szyç zainteresowanie beneficjentów tego typu

projektami?
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Przed og∏oszeniem konkursu powinny byç organizowane seminaria, konferenc-
je bàdê warsztaty, podczas których, z jednej strony, prezentowane by∏yby
zasady przygotowania projektów innowacyjnych, z drugiej zaÊ zosta∏aby przed-
stawiona analiza sytuacji wybranych grup spo∏ecznych, zawodowych itp., wobec
których chcemy stosowaç nowe, innowacyjne instrumenty, bo dotychczasowe
nie sà skuteczne.

Wszystkim powinno zale˝eç na wypracowaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ,
a nast´pnie ich wdro˝eniu. JeÊli nie b´dzie takich synergicznych dzia∏aƒ, to
wypracowane rezultaty zostanà tylko „na papierze”.



Uwa˝am, ˝e jeszcze przed og∏oszeniem konkur-

su powinny byç organizowane seminaria, konfe-

rencje bàdê warsztaty, podczas których, z jednej

strony, prezentowane by∏yby zasady przygoto-

wania projektów innowacyjnych, z drugiej zaÊ

zosta∏aby przedstawiona analiza sytuacji wybra-

nych grup spo∏ecznych, zawodowych itp., wobec

których chcemy stosowaç nowe, innowacyjne

instrumenty, bo dotychczasowe nie sà skuteczne.

Wydaje si´, ˝e nale˝a∏oby powtórzyç ten sam

model przygotowania beneficjentów, który by∏

stosowany przy okazji wdra˝ania PIW EQUAL.

Co – w Êwietle Paƒstwa doÊwiadczeƒ ze wspó∏-

pracy ponadnarodowej – sàdzi Pani o projek-

tach innowacyjnych z komponentem ponadnaro-

dowym?

Nasze doÊwiadczenia w tej dziedzinie oceniam

bardzo dobrze. W trakcie realizacji projektu PIW

EQUAL „Elastyczny pracownik – par tnerska

rodzina” mogliÊmy si´ przekonaç, ˝e wprowa-

dzenie do projektu elementu wspó∏pracy ponad-

narodowej mo˝e daç pozytywny efekt, u∏atwia

bowiem przenoszenie i implementacj´ dobrych

praktyk z innych krajów cz∏onkowskich Unii

Europejskiej.

Jak powinna przebiegaç wspó∏praca mi´dzy in-

stytucjami nadzorujàcymi realizacj´ projektów,

decydentami a Êrodowiskami beneficjentów w celu

skuteczniejszego upowszechniania rezultatów,

a tak˝e wykorzystania szansy p∏ynàcej z naszego

cz∏onkostwa w Unii Europejskiej – uzyskiwania

Êrodków na finansowanie innowacyjnych pro-

jektów?

Przede wszystkim powinna to byç wspó∏praca

par tnerska.Wszystkim powinno zale˝eç na wypra-

cowaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ, a nast´pnie

ich wdro˝eniu. JeÊli nie b´dzie takich synergicz-

nych dzia∏aƒ, to wypracowane rezultaty zostanà

tylko „na papierze”.

Czy sà Paƒstwo zainteresowani wspó∏pracà 

z innymi podmiotami ubiegajàcymi si´ o dofinan-

sowanie w ramach projektów innowacyjnych

PO KL?

JesteÊmy zainteresowani wspó∏pracà zw∏aszcza 

z tymi podmiotami, które obecnie realizujà pro-

jekty innowacyjne, najlepiej w obszarze zwi´k-

szania aktywnoÊci zawodowej osób z grupy 50+.

By∏aby to dobra platforma wymiany doÊwiadczeƒ.

Jakie sà szanse realizacji projektów innowacyj-

nych i upowszechniania ich rezultatów w regionie? 

Te szanse sà du˝e, aczkolwiek nale˝y braç pod uwag´

wiele ryzyk, które mogà utrudniaç realizacj´ pro-

jektów innowacyjnych oraz upowszechnienie ich

rezultatów. Na przyk∏ad w naszym projekcie

innowacyjnym, zorientowanym na zwi´kszenie

aktywnoÊci zawodowej osób w wieku 50+,

skutecznoÊç dzia∏aƒ b´dzie uzale˝niona od postaw

przedstawicieli grupy docelowej (chodzi g∏ównie

o odpowiednià ÊwiadomoÊç: ch´ç bycia aktyw-

nym zawodowo oraz niekoƒczenia zbyt

wczeÊnie kariery zawodowej). Obecna sytuacja

na rynku pracy, z rosnàcym bezrobociem, nieste-

ty raczej zach´ca do wycofywania si´ z rynku

pracy. Wa˝ne sà równie˝ postawy oraz wiedza

dotyczàca zarzàdzania wiekiem w firmie.

Aktualnie trwajà prace nad utworzeniem Regio-

nalnych Sieci Tematycznych, których jednym z za-

daƒ, oprócz opiniowania strategii wdra˝ania pro-

jektów innowacyjnych realizowanych w kom-

ponencie regionalnym i walidacji produktów

projektów innowacyjnych, ma byç wsparcie

merytoryczne dla beneficjentów wdra˝ajàcych

projekty innowacyjne oraz wypracowanie efek-

tywnych form dialogu mi´dzy beneficjentami 

a osobami odpowiedzialnymi za okreÊlenie kierun-

ków g∏ównego nurtu polityki. Czy i jak Regio-

nalne Sieci Tematyczne mogà pomóc w kszta∏to-

waniu, wspieraniu i promowaniu projektów

innowacyjnych oraz w∏àczaniu ich rezultatów

do g∏ównego nurtu polityki?

Tworzenie Regionalnych Sieci Tematycznych to

bardzo cenna inicjatywa. Zdajemy sobie spraw´

jak wielkà rol´ odegra∏y Sieci Tematyczne utwor-

zone w trakcie realizacji projektów PIW EQUAL.

Jaka jest przysz∏oÊç projektów innowacyjnych

w Polsce? 

Mam nadziej´, ˝e si´ b´dà rozwijaç. W sferze

spo∏ecznej pozosta∏o jeszcze wiele do zrobienia.

Rozmawiamy w kontekÊcie Programu Operacyj-

nego Kapita∏ Ludzki – powstaje zatem pytanie,

jak wa˝ni sà ludzie w tworzeniu i wdra˝aniu

projektów innowacyjnych?

Wyposa˝enie w najnowoczeÊniejszy sprz´t, linie

technologiczne, wygodne pomieszczenia biurowe

niewiele znaczà, jeÊli dana instytucja, firma czy orga-

nizacja nie zatrudnia odpowiednich ludzi – kreatyw-

nych, elastycznych, dostrzegajàcych zmiany w oto-

czeniu, a w efekcie szybko adaptujàcych si´ 

do nowych wyzwaƒ, tworzàcych „rdzeƒ zatrud-

nienia”. Mo˝na zatem Êmia∏o stwierdziç,

˝e w ka˝dym projekcie, a zw∏aszcza w projekcie

innowacyjnym, kapita∏ ludzki jest najwa˝niejszy.•
Rozmawia∏

Jacek Kornacki
Starszy specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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JesteÊmy zainteresowani wspó∏pracà zw∏aszcza z tymi podmiotami, które
obecnie realizujà projekty innowacyjne, najlepiej w obszarze zwi´kszania akty-
wnoÊci zawodowej osób z grupy 50+. By∏aby to dobra platforma wymiany
doÊwiadczeƒ.

Tworzenie Regionalnych Sieci Tematycznych to bardzo cenna inicjatywa.
Zdajemy sobie spraw´ jak wielkà rol´ odegra∏y Sieci Tematyczne utworzone 
w trakcie realizacji projektów PIW EQUAL.

Wyposa˝enie w najnowoczeÊniejszy sprz´t, linie technologiczne, wygodne
pomieszczenia biurowe niewiele znaczà, jeÊli dana instytucja, firma czy organi-
zacja nie zatrudnia odpowiednich ludzi.W ka˝dym projekcie, a zw∏aszcza w pro-
jekcie innowacyjnym, kapita∏ ludzki jest najwa˝niejszy.
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W Programie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki, ju˝ w pierwszym zda-
niu wprowadzajàcym do cz´Êci poÊwi´conej zagadnieniom
horyzontalnym, w tym innowacyjnoÊci i wspó∏pracy ponad-

narodowej, nawiàzujàc do nadrz´dnych dokumentów unij-
nych, zwraca si´ uwag´ na kluczowà w procesie realizacji

projektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponad-

narodowej rol´ upowszechniania oraz w∏àczania rezul-

tatów tych projektów do g∏ównego nurtu polityki. Oznacza
to, ˝e bez przeprowadzenia dzia∏aƒ upowszechniajàcych 
i w∏àczajàcych, wysi∏ek w∏o˝ony w przygotowanie i realizacj´
projektów nie przyniesie spodziewanych efektów. Istotà pro-
jektów innowacyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodo-
wej nie jest bowiem jedynie wypracowanie rozwiàzaƒ lub po-
kazanie produktu. Rezultatem tych przedsi´wzi´ç powinien
byç przede wszystkim stopieƒ u˝ytecznoÊci wypracowanych
rozwiàzaƒ, a tak˝e realna mo˝liwoÊç, zasi´g oraz konsekwen-
cje ich zastosowania. Planowany w projektach cel nie jest ∏atwy
do osiàgni´cia, zwa˝ywszy, i˝ nowe idee cz´sto sà postrzegane

jako zwiastun du˝ego wysi∏ku, bez gwarancji sukcesu.
Dlatego te˝ jednym z zadaƒ Krajowej Instytucji Wspomaga-
jàcej jest pomoc w przedmiotowej dziedzinie, okreÊlona 
w Wytycznych w zakresie wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏-

pracy ponadnarodowej w ramach PO KL jako wspieranie i monitoro-

wanie procesu upowszechniania oraz w∏àczania wypra-

cowanych rezultatów do g∏ównego nurtu polityki. Instru-
mentarium wykorzystywane przez KIW w tym wa˝nym obszarze
b´dzie opisywane w kolejnych numerach biuletynu.
Poni˝ej przedstawiono podstawowe informacje na temat
upowszechniania rezultatów projektów oraz ich w∏àczania 
do g∏ównego nurtu polityki. 

Rezultaty projektów innowacyjnych
W Programie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki innowacyjnoÊç
pojmowana jest jako pomys∏ i inspirowane nim dzia∏ania
ukierunkowane na:
r wsparcie nowych, nietypowych grup na rynku pracy;
r rozwiàzanie problemu, któremu paƒstwo nie poÊwi´ca∏o

dotàd nale˝ytej uwagi; 
r wypracowanie nowych narz´dzi lub zaadaptowanie narz´dzi

stosowanych w innym Êrodowisku oraz wykorzystanie ich
przy rozwiàzywaniu znanych problemów rynku pracy;

r udoskonalenie narz´dzi ju˝ stosowanych. 
Tym samym, rezultaty projektów innowacyjnych to wypra-

Instrumentarium wykorzystywane przez KIW 
w obszarze upowszechniania oraz w∏àczania wy-
pracowanych rezultatów do g∏ównego nurtu
polityki b´dzie opisywane w kolejnych numerach
biuletynu.

Upowszechnianie rezultatów 
projektów oraz ich w∏àczanie 
do g∏ównego nur tu polityki
– dlaczego war to i trzeba podjàç
wysi∏ek w tym obszarze

�



cowane formy i narz´dzia, za pomocà których mo˝na realnie
wp∏ynàç na polityk´ i praktyk´ w celu zminimalizowania
wszelkich form dyskryminacji i nierównoÊci na rynku pracy 
w ramach wymienionych wy˝ej dzia∏aƒ. 
Oczekiwane rezultaty muszà byç wskazane w fazie przygo-
towania projektu i wnioskowania o Êrodki, najlepiej na pod-
stawie miarodajnych badaƒ sonda˝owych. Wraz z post´pem
projektu mo˝e si´ zdarzyç, ˝e rezultaty zostanà przedefinio-
wane ze wzgl´du na podmiot i przedmiot ich oddzia∏ywania
(na podstawie konkretnych argumentów). Co do zasady jed-
nak, dobrze zdefiniowane problemy nie ob´dà si´ bez rzetel-
nie przeprowadzonej analizy wst´pnej. Nienaganna meryto-
rycznie podstawa zdefiniowania projektu w du˝ym stopniu
eliminuje ryzyko b∏´dnie sformu∏owanych rezultatów. Jed-
noczeÊnie faza przygotowania projektu, wraz ze wszystkimi
jej nieodzownymi elementami, jest idealnym punktem wyjÊcia
dla dzia∏aƒ upowszechniajàcych rezultaty oraz w∏àczajàcych
je do g∏ównego nurtu polityki. 

WartoÊç dodana projektów wspó∏pracy 
ponadnarodowej
Podczas gdy podstawowym uzasadnieniem wdra˝ania projek-
tów innowacyjnych jest niestandardowe rozwiàzanie, racj´
bytu projektów wspó∏pracy ponadnarodowej stanowi wartoÊç

dodana, czyli cele projektu oraz konkretne produkty i rezul-
taty mo˝liwe do osiàgni´cia wy∏àcznie we wspó∏pracy ponad-
narodowej, których nie uda∏oby si´ zrealizowaç wdra˝ajàc
projekt o zasi´gu jedynie krajowym. 

Upowszechnianie 
NajproÊciej rzecz ujmujàc, upowszechnianie mo˝na zdefinio-
waç jako starannie przemyÊlanà, uporzàdkowanà sekwencj´
dzia∏aƒ podejmowanych w jednym celu: poinformowania
wybranych grup spo∏ecznych o rezultatach projektu. Adresa-
tami tych komunikatów sà u˝ytkownicy oraz potencjalni
odbiorcy rezultatów, a same komunikaty muszà byç dostoso-
wane do w∏aÊciwych grup odbiorców (na problem ten zwró-
cili uwag´ autorzy podr´cznika Jak promowaç projekty wspó∏fi-

nansowane ze Êrodków EFS , wydanego przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego). 
Czynnikiem sukcesu projektów innowacyjnych jest udzia∏
grup docelowych (przyjà∏ si´ tu angielski termin: empowerment

– zach´canie ludzi do anga˝owania si´ w podejmowanie
decyzji, do rozwijania i wywierania realnego wp∏ywu na pro-
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Faza przygotowania projektu, wraz ze wszystki-
mi jej nieodzownymi elementami, jest idealnym
punktem wyjÊcia dla dzia∏aƒ upowszechniajàcych
rezultaty oraz w∏àczajàcych je do g∏ównego
nurtu polityki.
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ponowane rozwiàzania) w pracach projektowych (bezpoÊred-
nio lub w formie konsultacji). Rozpocz´cie realizacji projek-
tów innowacyjnych w oderwaniu od potrzeb grup docelowych
i ich opinii na temat planowanych rezultatów, a przede wszys-
tkim bez zaanga˝owania przysz∏ych odbiorców i u˝ytkowni-
ków w tworzenie rozwiàzania, najcz´Êciej prowadzi do marno-
trawstwa Êrodków i chaosu organizacyjnego, a w rezultacie
rozwiàzania umowy o dofinansowanie.
Dzia∏ania upowszechniajàce pe∏nià wa˝nà funkcj´ na ka˝dym
etapie realizacji projektu, zw∏aszcza innowacyjnego. Najistot-
niejsze sà trzy nast´pujàce etapy:
r Faza przygotowania projektu (jeszcze przez z∏o˝eniem

wniosku) – zaniedbanie dzia∏aƒ upowszechniajàcych 
na tym etapie mo˝e mieç dla projektodawcy powa˝ne kon-
sekwencje, np. spowodowaç negatywnà ocen´ strategii 
lub brak walidacji rezultatów przez Sieci Tematyczne. Brak
konsultacji w tej fazie z potencjalnymi u˝ytkownikami i odbior-
cami rezultatów za∏o˝onych przez wnioskodawc´ skutkuje
najcz´Êciej b∏´dnym ich sformu∏owaniem, niew∏aÊciwym
oszacowaniem wielkoÊci wskaêników oraz nieprawid∏owym
okreÊleniem punktu wyjÊcia, co b´dzie wiàzaç si´ ze êle
okreÊlonymi kierunkami dzia∏aƒ w projekcie.

r Faza testowania rezultatu projektu – cz´sto traktowana
przez projektodawców jedynie jako etap konieczny do akcep-
tacji poniesionych kosztów, to przede wszystkim pokazanie
wypracowanego rozwiàzania grupom docelowym i zbie-

ranie opinii na jego temat (bezpoÊrednich lub wynikajàcych
z jego stosowania). Faza ta bez upowszechniania nie przy-
niesie miarodajnej odpowiedzi na pytanie, czy propono-
wane rozwiàzanie faktycznie odpowiada na zg∏oszone
potrzeby odbiorców oraz czy b´dzie mo˝liwe do zastoso-
wania przez jego u˝ytkowników.

r Faza walidacji rezultatu – jej pomyÊlne przejÊcie auto-
matycznie kieruje projekt na tory intensywnych dzia∏aƒ
upowszechniajàcych, ju˝ z myÊlà o udost´pnieniu rozwiàza-
nia do powszechnego stosowania, czyli mainstreamingu.
Na tym etapie, w pe∏nym wymiarze podejmowane sà czyn-

noÊci informujàco-promujàce rezultat projektu, a ich po-
wodzenie zale˝y od rzetelnoÊci i skutecznoÊci tych dzia∏aƒ
realizowanych na wczeÊniejszych etapach.

W∏àczanie do g∏ównego nurtu polityki 
(mainstreaming)
Mainstream (czyli g∏ówny nurt) w skali paƒstwa lub regionu
oznacza uznane za najwa˝niejsze, dominujàce idee, postawy,
dzia∏ania i tendencje. 
Mainstreaming jest procesem wp∏ywania na te elementy, w celu
wprowadzenia trwa∏ych zmian w polityce oraz praktyce.
By∏oby idealnie, gdyby upowszechnianie zawsze przechodzi∏o
w faz´ wprowadzania nowych zapisów do uregulowaƒ obo-
wiàzujàcych w spo∏eczeƒstwie. Obydwa te procesy sà ze sobà

ÊciÊle powiàzane. Upowszechnianie bez podj´cia wysi∏ku
w∏àczenia rezultatów do g∏ównego nurtu polityki jest mo˝li-
we – w Polsce jak dotychczas jest to regu∏a, od której wyjàtek
stanowià nieliczne przypadki – jednak dà˝eniem zarówno
beneficjentów projektów, jak i zaanga˝owanych w ich realiza-
cj´ instytucji powinno byç po∏àczenie procesu upowszechnia-
nia z procesem w∏àczania do g∏ównego nurtu polityki. 
O ile upowszechnianie dotyczy zarówno rezultatów pozytyw-
nych, jak i negatywnych (tych ostatnich w funkcji ostrze˝e-
nia), o tyle w∏àczanie do g∏ównego nurtu polityki w oczywisty
sposób koncentruje si´ na zmianach „na lepsze”. Naj-
wa˝niejszym, obiektywnym kryterium jest tutaj korzyÊç

spo∏eczna. 

Podstawowym instrumentem mainstreamingu jest lobbing,

czyli zgodne z prawem dzia∏ania podejmowane w celu wywar-
cia wp∏ywu na decydentów paƒstwowych, regionalnych lub lokal-
nych. Przez lobbing rozumie si´ tak˝e uk∏ad powiàzaƒ insty-
tucjonalnych, które s∏u˝à dostarczaniu rzetelnych informacji
przydatnych w procesie tworzenia i stosowania prawa. •

Przygotowa∏a 
Dorota Bartosiewicz-Bryll 

G∏ówny specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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NajproÊciej rzecz ujmujàc, upowszechnianie mo˝na
zdefiniowaç jako starannie przemyÊlanà, uporzàd-
kowanà sekwencj´ dzia∏aƒ podejmowanych w jed-
nym celu: poinformowania wybranych grup spo∏ecz-
nych o rezultatach planowanego i realizowanego
projektu.

Czynnikiem sukcesu projektów innowacyjnych
jest udzia∏ grup docelowych w pracach projek-
towych.

Podobnie jak podstawowym uzasadnieniem wdra˝a-
nia projektów innowacyjnych jest niestandar-
dowe rozwiàzanie, racj´ bytu projektów wspó∏-
pracy ponadnarodowej stanowi wartoÊç dodana.
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Czym sà Sieci Tematyczne?
Podczas realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
w poprzednim okresie programowania uznano, ˝e projekty 
o charakterze innowacyjnym realizowane w partnerstwach sà
na tyle z∏o˝one, ˝e potrzebujà dodatkowego wsparcia. Wspar-
cie to zosta∏o zapewnione poprzez tzw. Sieci Tematyczne.

Tworzy∏y je grupy ekspertów, praktyków i decydentów w po-
szczególnych obszarach tematycznych PIW EQUAL, których
zadaniem by∏o udzielanie wparcia beneficjentom tego progra-
mu, doradztwo przy realizacji projektów oraz ocena wypra-
cowanych rezultatów. Jednym z wa˝niejszych zadaƒ Sieci by∏
tak˝e udzia∏ w promowaniu rezultatów projektów EQUAL
oraz w∏àczaniu ich do g∏ównego nurtu polityki (tzw. main-
streaming). Poniewa˝ w Programie Operacyjnym Kapita∏
Ludzki równie˝ znalaz∏y si´ projekty innowacyjne, Sieci
Tematyczne b´dà funkcjonowaç tak˝e w perspektywie finan-
sowej 2007–2013 w ramach tego Programu. Analogicznie 
do struktury PO KL – obejmujàcej priorytety wdra˝ane central-
nie i regionalnie – wyodr´bniono Krajowe Sieci Tematyczne
(KST) oraz Regionalne Sieci Tematyczne (RST).
Krajowe Sieci Tematyczne, za organizacj´ których odpowiada
Krajowa Instytucja Wspomagajàca w Centrum Projektów Euro-

pejskich, korespondujà z czterema obszarami wsparcia Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz PO KL:
r zatrudnienie i integracja spo∏eczna;
r adaptacyjnoÊç;
r edukacja i szkolnictwo wy˝sze;
r dobre rzàdzenie.
Regionalne Sieci Tematyczne, których organizacj´ zapewniajà
Instytucje PoÊredniczàce komponentu regionalnego, powo∏y-
wane b´dà dla województw. W zale˝noÊci od liczby i tematyki
projektów innowacyjnych, utworzona zostanie tam jedna Sieç
– dla wy˝ej wymienionych obszarów wsparcia PO KL – 
lub kilka, dla ka˝dego obszaru oddzielnie. Decyzja w tym zakre-
sie nale˝y do Instytucji PoÊredniczàcej. 

Wysoka jakoÊç projektów innowacyjnych
Jednym z zadaƒ Sieci Tematycznych jest opiniowanie strategii
wdra˝ania projektów innowacyjnych oraz walidacja produk-
tów finalnych opracowywanych w ramach tych projektów.
Dwuetapowa ocena tego typu przedsi´wzi´ç pozwoli na wypra-
cowanie produktów o mo˝liwie najwy˝szej jakoÊci, 
a jednoczeÊnie umo˝liwi wyeliminowanie ewentualnych
b∏´dów czy niedociàgni´ç. Ocena strategii i walidacja produk-
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Dlaczego war to do∏àczyç do
Sieci Tematycznych PO KL?

W marcu odby∏y si´ inauguracyjne posiedzenia
Krajowych Sieci Tematycznych. Spotkanie Sieci
dla obszaru „AdaptacyjnoÊç” mia∏o miejsce 
15 marca, 17 marca zebra∏a si´ Sieç „Dobre
Rzàdzenie”, 19 marca „Edukacja i szkolnictwo
wy˝sze”, a 25 marca Sieç „Zatrudnienie i inte-
gracja spo∏eczna”.

f

Jednym z zadaƒ Sieci Tematycznych jest opinio-
wanie strategii wdra˝ania projektów innowa-
cyjnych oraz walidacja produktów finalnych
opracowywanych w ramach tych projektów.
Cz∏onkowie Sieci Tematycznych b´dà zatem
mogli realnie wp∏ywaç na podniesienie jakoÊci
realizowanych projektów.

Sieci Tematyczne dla Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki powsta∏y, aby wspieraç innowacyjnoÊç oraz zapewniç projek-

tom innowacyjnym odpowiednià jakoÊç. W jaki sposób cel ten b´dzie osiàgany? Czy warto si´ w∏àczyç w prace Sieci

Tematycznych? W niniejszym tekÊcie postaramy si´ odpowiedzieç na te oraz inne pytania, zach´cajàc do podj´cia wyzwania

oraz inicjatywy w przedmiotowym obszarze.



tów b´dà przeprowadzane na podstawie opinii dwóch nieza-
le˝nych ekspertów w danej dziedzinie. Opinie te b´dà anali-
zowane na posiedzeniach Sieci, co zagwarantuje obiektywnà,
a zarazem profesjonalnà ocen´ wypracowanego produktu.
Istotne jest, ˝e b´dà uwzgl´dniane nie tylko zdania ekspertów,
ale tak˝e praktyków, naukowców, przedstawicieli instytucji
wdra˝ajàcych projekty innowacyjne, a przede wszystkim samych
beneficjentów projektów innowacyjnych. Udzia∏ tych ostat-
nich w posiedzeniach Sieci da im szans´ „podglàdania”
innych podmiotów oraz ich zmagaƒ z opracowaniem strategii
czy walidacjà produktów, a dzi´ki temu pozwoli uniknàç pow-
tarzania tych samych b∏´dów. Cz∏onkowie Sieci Tematycznych
b´dà zatem mogli realnie wp∏ywaç na podniesienie jakoÊci
realizowanych projektów.

Wymiana doÊwiadczeƒ
W sk∏ad Sieci Tematycznych wchodzà beneficjenci realizujàcy
projekty, eksperci, praktycy, naukowcy, a tak˝e przedstawi-
ciele ministerstw, agend rzàdowych oraz instytucji wdra˝ajà-
cych projekty innowacyjne. Dzi´ki temu spotkania Sieci b´dà
stwarza∏y okazj´ do konfrontacji i wymiany opinii ró˝nych
Êrodowisk, a zw∏aszcza przedstawienia odmiennych punktów
widzenia na temat ró˝nych aspektów realizacji projektów
innowacyjnych, czy innowacji w ogóle. Wymiana doÊwiadczeƒ
jest tutaj rozumiana nie tylko jako starcie zró˝nicowanych
punktów widzenia w ramach poszczególnych Sieci Tematy-
cznych, lecz równie˝ jako wymiana informacji mi´dzy Siecia-
mi – zarówno Krajowymi, jak i Regionalnymi. Transfer wiedzy
mo˝e pos∏u˝yç jako inspiracja do opracowywania nowych
innowacyjnych przedsi´wzi´ç, ale tak˝e pomóc w rozwiàzy-
waniu trudnych kwestii zwiàzanych z wdra˝aniem projektów
innowacyjnych. 

KomplementarnoÊç
Struktura, czyli podzia∏ na Sieci Krajowe i Regionalne, odnosi
si´ do Priorytetów PO KL wdra˝anych centralnie i regional-
nie. Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
w oparciu o które b´dà funkcjonowaç cztery Krajowe Sieci
Tematyczne, sà reprezentowane zarówno w komponencie cen-
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W sk∏ad Sieci Tematycznych wchodzà benefic-
jenci realizujàcy projekty, eksperci, praktycy,
naukowcy, a tak˝e przedstawiciele ministerstw,
agend rzàdowych oraz instytucji wdra˝ajàcych
projekty innowacyjne. Dzi´ki temu spotkania
Sieci b´dà stwarza∏y okazj´ do konfrontacji i wy-
miany opinii ró˝nych Êrodowisk, a zw∏aszcza
przedstawienia odmiennych punktów widzenia
na temat ró˝nych aspektów realizacji projektów
innowacyjnych, czy innowacji w ogóle.



ich szeroki i zró˝nicowany sk∏ad, a tak˝e mo˝liwoÊç zaprasza-
nia na posiedzenia lokalnych, regionalnych lub krajowych
decydentów, pozwoli na zwi´kszenie zasi´gu i skutecznoÊci
podejmowanych dzia∏aƒ. Wsparcie Sieci Tematycznych jest
szczególnie istotne w odniesieniu do mainstreamingu. W przy-
padku np. regulacji prawnych beneficjenci nie majà narz´dzi
umo˝liwiajàcych im skuteczne w∏àczenie wypracowanych
innowacyjnych produktów do g∏ównego nurtu polityki, nato-

miast potencja∏ Sieci Tematycznych stwarza wi´ksze mo˝li-
woÊci oddzia∏ywania w tym zakresie.

Sieç dla zmian
Sieci Tematyczne b´dà z jednej strony platformà wymiany
doÊwiadczeƒ i informacji oraz êród∏em informacji o dobrych
praktykach w dziedzinie wdra˝ania projektów innowacyjnych,
z drugiej zaÊ strony b´dà udzielaç wsparcia beneficjentom 
w realizacji tego typu projektów, w tym upowszechniania
wypracowanych innowacyjnych produktów oraz w∏àczania
ich do g∏ównego nurtu polityki. Dlatego tak wa˝ne jest akty-
wne uczestnictwo i ch´ç kreowania dzia∏aƒ Sieci Tematycz-
nych przez osoby zaanga˝owane w ich dzia∏anie. Aktywna
Sieç Tematyczna mo˝e si´ staç narz´dziem wp∏ywu na decy-
dentów, praktyków i instytucje publiczne, a tym samym
impulsem do wprowadzania innowacyjnych zmian.

Wsparcie Krajowej Instytucji Wspomagajàcej
Krajowa Instytucja Wspomagajàca wspiera, koordynuje i moni-
toruje prace Sieci Tematycznych PO KL. W jej strukturze
funkcjonuje Sekretariat Sieci Tematycznych, umo˝liwiajàc
kontakt i wymian´ doÊwiadczeƒ pomi´dzy Sieciami na poziomie
krajowym i regionalnym oraz cztery Sekretariaty Krajowych
Sieci Tematycznych. Krajowa Instytucja Wspomagajàca ofe-
ruje tak˝e wsparcie merytoryczne Cz∏onkom Sieci, organizu-
jàc dla nich szkolenia i wizyty studyjne, zwiàzane ze specyfikà
innowacyjnoÊci w PO KL oraz zadaniami Cz∏onków, w szcze-
gólnoÊci w obszarze upowszechniania i w∏àczania rezultatów
projektów innowacyjnych do g∏ównego nurtu polityki. Dla iden-
tyfikacji zadaƒ i roli Sieci opracowano logo Sieci Tematycznych
PO KL.  •

Przygotowa∏a 
Agnieszka Jarmuszyƒska 

G∏ówny specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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tralnym PO KL, jak i w komponencie regionalnym. Dlatego
te˝ koncepcja Sieci Tematycznych zak∏ada wspó∏prac´ oraz wy-
mian´ informacji mi´dzy KST i RST. Dzi´ki temu dzia∏ania
podejmowane na obydwu poziomach na rzecz innowacyjnego
rozwiàzywania problemów identyfikowanych w obszarach wspar-
cia EFS b´dà si´ nawzajem uzupe∏nia∏y, a nie dublowa∏y, zaÊ
osoby uczestniczàce w pracach Sieci b´dà mog∏y poszerzaç
swoje doÊwiadczenia.

Dobre praktyki
Weryfikacja projektów innowacyjnych przez Sieci Tematy-
czne pozwoli na wypracowanie i zidentyfikowanie dobrych
praktyk w tej dziedzinie. Dobre praktyki mogà dotyczyç np. zasad
opracowywania strategii wdra˝ania czy tworzenia produktów,
lecz równie˝ upowszechniania, mainstreamingu albo promo-
wania rezultatów projektów innowacyjnych. Oprócz samej
realizacji projektów innowacyjnych wa˝nà kwestià wymaga-
jàcà wsparcia jest promowanie mechanizmów zach´cajàcych
beneficjentów do podejmowania tego typu przedsi´wzi´ç, 
a tak˝e zach´canie Instytucji PoÊredniczàcych / Instytucji
PoÊredniczàcych II stopnia do uwzgl´dniania tematyki
innowacyjnoÊci w planach dzia∏ania na poszczególne lata.
Sieci Tematyczne mogà byç nie tylko forum, na którym iden-
tyfikowane sà dobre praktyki w zakresie projektów innowa-
cyjnych, lecz równie˝ narz´dziem, za pomocà którego
upowszechniane b´dà wzorcowe rozwiàzania, wypracowane
np. w ramach wdra˝ania PIW EQUAL. Identyfikowanie do-
brych praktyk mo˝e natomiast odnosiç si´ równie˝ do funkcjo-
nowania samych Sieci Tematycznych. Podejmowane przez nie
skuteczne dzia∏ania mogà byç inspiracjà i drogowskazem 
dla innych Sieci w realizacji ich zadaƒ.

Upowszechnianie i mainstreaming
Jednym z etapów realizacji projektu innowacyjnego jest
upowszechnianie i w∏àczanie do g∏ównego nurtu polityki pro-
duktów wypracowanych w ramach tych projektów. Sieci
Tematyczne b´dà s∏u˝yç wsparciem dla beneficjentów rów-
nie˝ w tej dziedzinie. To one w procesie walidacji podejmujà
decyzj´, które produkty b´dà upowszechniane (walidacja
pozytywna), a które nie (walidacja negatywna). JednoczeÊnie

Sieci Tematyczne b´dà z jednej strony platformà
wymiany doÊwiadczeƒ i informacji oraz êród∏em
informacji o dobrych praktykach w dziedzinie
wdra˝ania projektów innowacyjnych, z drugiej zaÊ
strony b´dà udzielaç wsparcia beneficjentom 
w realizacji tego typu projektów, w tym upo-
wszechniania wypracowanych innowacyjnych pro-
duktów oraz w∏àczania ich do g∏ównego nurtu
polityki.

Krajowa Instytucja Wspomagajàca wspiera, koor-
dynuje i monitoruje prace Sieci Tematycznych
PO KL.W jej strukturze funkcjonuje Sekretariat
Sieci Tematycznych, umo˝liwiajàc kontakt i wy-
mian´ doÊwiadczeƒ pomi´dzy Sieciami na poziomie
krajowym i regionalnym oraz cztery Sekretariaty
Krajowych Sieci Tematycznych.



W dniach 25–26 stycznia 2010 roku odby∏o si´ w Brukseli
spotkanie Ponadnarodowych Punktów Kontaktowych dla pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej, w którym wzi´li udzia∏
równie˝ przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagajàcej
PO KL. Wydarzenie to by∏o cz´Êcià zapoczàtkowanego 
w roku 2009 cyklu spotkaƒ organizowanych w celu podkreÊle-
nia znaczenia wymiany doÊwiadczeƒ i wiedzy w ramach wspó∏-
pracy ponadnarodowej.

Uczestnicy spotkaƒ Ponadnarodowych Punktów Kontakto-
wych doskonale zdajà sobie spraw´, ˝e wspó∏praca ponadnaro-
dowa – choç cz´sto nie∏atwa – w niektórych przypadkach
mo˝e byç najbardziej efektywnà formà osiàgni´cia zak∏a-
danych rezultatów. Wspó∏praca z partnerami z ró˝nych kra-
jów mo˝e byç – i nierzadko jest – inspiracjà do wprowadzania
nowatorskich rozwiàzaƒ, choç nale˝y pami´taç, ˝e projekty
tego typu wymagajà znacznie wi´kszego nak∏adu si∏, Êrodków
i czasu ni˝ projekty standardowe. W zwiàzku z tym uczestnicy
brukselskiego spotkania zwracali uwag´ na koniecznoÊç lep-
szej koordynacji dzia∏aƒ w zakresie projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej (w tym m.in. szersze wykorzystanie Punk-
tów Kontaktowych), organizowania seminariów tematycz-
nych w celu umo˝liwienia wymiany poglàdów i rozpowszech-
niania informacji pomi´dzy wykonawcami/partnerami pro-
jektów, a tak˝e udoskonalenia koordynacji mi´dzy Instytucjà
Zarzàdzajàcà i Instytucjami PoÊredniczàcymi (IP) w poszcze-
gólnych paƒstwach cz∏onkowskich.

Learning Networks
W Polsce, tak jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, 
w ramach nowego okresu programowania na lata 2007–2013
w ka˝dej z osi priorytetowych istnieje mo˝liwoÊç organizowa-
nia konkursów i realizowania projektów we wspó∏pracy ponad-
narodowej, w postaci projektów samodzielnych, projektów
standardowych lub projektów innowacyjnych z komponen-
tem ponadnarodowym. Komisja Europejska przywiàzuje
du˝à wag´ do tego typu projektów, zw∏aszcza w okresie obec-
nego powszechnego kryzysu finansowego. 
Strategia wspierajàca tego typu projekty na szczeblu Komisji
wyra˝a si´ w zach´caniu i umo˝liwianiu tworzenia tzw. sieci
wzajemnej edukacji (Learning Networks), których jest obecnie
dziesi´ç (a kolejne czekajà na zatwierdzenie). Learning Net-
works – najproÊciej mówiàc – sà oddolnymi inicjatywami
paƒstw cz∏onkowskich w okreÊlonych tematach, w ramach
których dokonuje si´ wymiana doÊwiadczeƒ, a tak˝e opraco-
wywanie dobrych praktyk oraz metod rozwiàzywania okreÊlo-
nych problemów. Tematyka sieci jest bardzo ró˝norodna;
dotyczy np. ekonomii spo∏ecznej, partnerstw, reformy admi-
nistracji publicznej, zatrudnienia m∏odych osób. Polska jest
obecna w wielu z tych sieci i stara si´ byç ich aktywnym
cz∏onkiem, tak˝e jako koordynator niektórych z nich. 
Sieç do spraw Wspó∏pracy Ponadnarodowej zacz´∏a funkcjo-
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Wspó∏praca z partnerami z ró˝nych krajów mo˝e
byç – i nierzadko jest – inspiracjà do wpro-
wadzania nowatorskich rozwiàzaƒ, choç nale˝y
pami´taç, ˝e projekty tego typu wymagajà
znacznie wi´kszego nak∏adu si∏, Êrodków i czasu
ni˝ projekty standardowe.

Uczestnicy brukselskiego spotkania zwracali uwa-
g´ na koniecznoÊç lepszej koordynacji dzia∏aƒ 
w zakresie projektów wspó∏pracy ponadnarodo-
wej (w tym m.in. szersze wykorzystanie Punktów
Kontaktowych), organizowania seminariów tema-
tycznych w celu umo˝liwienia wymiany poglàdów
i rozpowszechniania informacji pomi´dzy part-
nerami projektów.

Ponadnarodowa inspiracja
– spotkanie przedstawicieli Punktów 

Kontaktowych w Brukseli



nowaç nieco póêniej ni˝ inne, co by∏o zwiàzane z faktem, 
i˝ og∏aszanie konkursów w bie˝àcej perspektywie finansowej
na tego typu projekty w wi´kszoÊci paƒstw cz∏onkowskich
dopiero si´ rozpocz´∏o, zatem obecnie mamy do czynienia 
z wst´pnym etapem ich realizacji. Z dotychczasowej praktyki
– zw∏aszcza z doÊwiadczeƒ Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL –
wynika, i˝ projekty wspó∏pracy ponadnarodowej nie nale˝à
do naj∏atwiejszych i do ich skutecznej realizacji niezb´dne sà
wspólne wysi∏ki paƒstw cz∏onkowskich. Dlatego te˝ – jak
ustalono podczas styczniowego spotkania – dzia∏ania prowa-
dzone w ramach Sieci do spraw Wspó∏pracy Ponadnarodowej
powinny obejmowaç m.in.:
r identyfikowanie potrzeb, badanie oraz analiz´ sytuacji 

i zasobów w zakresie wspó∏pracy ponadnarodowej w paƒst-
wach cz∏onkowskich i regionach;

r przygotowywanie dokumentów roboczych i poradników 
na temat wspó∏pracy ponadnarodowej dla osób zarzàdzajà-
cych programami i realizatorów projektów;

r rozwój i utrzymanie strony internetowej dotyczàcej tej 
tematyki;

r opracowywanie i rozpowszechnianie raportów o tematyce
wynikajàcej z zapotrzebowania poszczególnych paƒstw
cz∏onkowskich;

r identyfikowanie, gromadzenie i promowanie dobrych prak-
tyk w zakresie podejÊcia i metodyki wdra˝ania wspó∏pracy
ponadnarodowej na ró˝nych p∏aszczyznach;

r rozwijanie narz´dzi szkoleniowych na temat zarzàdzania
projektami wspó∏pracy ponadnarodowej;

r wsparcie Komisji Europejskiej w organizowaniu spotkaƒ
Punktów Kontaktowych;

r skoordynowanie dzia∏aƒ sieci z bazà s∏u˝àcà poszukiwaniu
parterów do wspó∏pracy (Toolkit – Transnational Partner
Search).

Przewidywane cele i dzia∏ania Sieci do spraw Wspó∏pracy Ponad-
narodowej majà obszerny zakres i sà bardzo ambitne. Pierwsze
widoczne rezultaty jej prac – których mo˝emy si´ wkrótce
spodziewaç – sà w du˝ym stopniu uzale˝nione od aktywnoÊci
nie tylko samej Sieci, ale tak˝e, a nawet przede wszystkim, 
od dzia∏aƒ podejmowanych przez Punkty Kontaktowe z po-

szczególnych krajów. Zadaniem na najbli˝sze miesiàce jest
rozwój i utrzymanie strony internetowej. Istniejàca ju˝ strona
(www.transnationality.eu) b´dzie na prze∏omie kwietnia i maja
2010 roku ca∏kowicie przebudowana oraz jeszcze bardziej
ukierunkowana na Punkty Kontaktowe i instytucje zarzàdza-
jàce programami wspó∏pracy ponadnarodowej w paƒstwach
cz∏onkowskich. JednoczeÊnie uczestnicy Sieci b´dà dà˝yli 
do ukierunkowania bazy ekspertów Toolkit na promotorów
projektów i projektodawców. Równolegle cz∏onkowie Sieci
b´dà pracowali nad zidentyfikowaniem swych najwa˝niej-
szych problemów i potrzeb. 

Warto rozmawiaç
Opinie formu∏owane podczas spotkania przedstawicieli Punk-
tów Kontaktowych pokazujà, jak istotne znaczenie wÊród
paƒstw cz∏onkowskich ma wspó∏praca ponadnarodowa.
Pozwala ona – tam, gdzie jest to mo˝liwe – na wypraco-
wywanie wspólnych rozwiàzaƒ, a z drugiej strony umo˝liwia
adaptowanie i przystosowywanie wypracowanych wspólnie roz-
wiàzaƒ do potrzeb danego kraju czy regionu. Ponadto
inspiruje, odÊwie˝a spojrzenie na naszà rzeczywistoÊç i po-
kazuje, ˝e nie tylko my zmagamy si´ z problemami. Dlatego
zdecydowanie warto realizowaç projekty wspó∏pracy ponad-
narodowej oraz aktywnie uczestniczyç w takich inicjatywach.•

Przygotowa∏ 
Maciej Jamrozik 

G∏ówny specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca
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Learning Networks – najproÊciej mówiàc – sà
oddolnymi inicjatywami paƒstw cz∏onkowskich
w okreÊlonych tematach, w ramach których doko-
nuje si´ wymiana doÊwiadczeƒ, a tak˝e opraco-
wywanie dobrych praktyk oraz metod rozwiàzy-
wania okreÊlonych problemów. Polska jest obecna
w wielu z tych sieci i stara si´ byç ich aktywnym
cz∏onkiem, tak˝e jako koordynator niektórych 
z nich.



Peter Drucker, uznawany za ojca wspó∏czesnych metod
zarzàdzania, twierdzi∏, ˝e innowacja jest poj´ciem zwiàzanym
bardziej z kwestiami ekonomicznymi lub spo∏ecznymi ni˝ tech-
nicznymi. Jako zwolennik powszechnego stosowania inno-
wacji spo∏ecznych, uzna∏ je jednoczeÊnie za trudniejsze 
do wdra˝ania. W innowacji spo∏ecznej bowiem najistotniejsze

jest odpowiednie dostosowanie, zaadaptowanie do warunków
kulturowych, spo∏ecznych, prawnych i ekonomicznych, rozwiàzaƒ,
które si´ sprawdzi∏y w innych krajach czy regionach. Nale˝y jà
powiàzaç z okreÊlonymi obszarami wsparcia, zwiàzanymi 
z pomocà spo∏ecznà, warunkami pracy, zatrudnieniem bàdê roz-
wojem spo∏ecznoÊci lokalnej. G∏ównym celem innowacji
spo∏ecznych jest doprowadzenie do zmian w dotychczasowej
praktyce dzia∏ania, a w szerszym kontekÊcie – w polityce i prak-
tyce spo∏ecznej. 
Obchodzony w 2009 roku Europejski Rok KreatywnoÊci i Inno-
wacji w obszarze spo∏ecznym promowa∏ otwartoÊç na zmiany
oraz umiej´tnoÊci rozwiàzywania problemów jako te kompe-
tencje, które sprzyjajà wprowadzaniu innowacji oraz znajdujà
zastosowanie w ró˝nych kontekstach zawodowych i spo∏ecz-
nych. Ka˝da bowiem inicjatywa spo∏eczna jest nast´pstwem
wewn´trznej potrzeby jednostki bàdê te˝ wi´kszej grupy ludzi
czy spo∏ecznoÊci lokalnej.
Warto zwróciç uwag´ na zwiàzek mi´dzy innowacyjnoÊcià 
a kreatywnoÊcià. Genrich S. Altshuller dostrzeg∏ w innowacji

koniecznoÊç zachodzenia procesów twórczych. W jego opinii
innowacyjnoÊç jest zdolnoÊcià zastosowania aktu kreatywnoÊci,
nowych idei, wynalazków, w wyniku czego powstaje innowacja.
Niektórzy uczeni twierdzà, ˝e innowacjà jest nie tylko to, co sta-
nowi absolutnà nowoÊç w skali Êwiatowej, ale tak˝e to, co jest
nowoÊcià dla danego spo∏eczeƒstwa. Nale˝y zatem zwróciç
uwag´ na wprowadzanie nowych wartoÊci, pomys∏ów, pew-
nych projektów dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych odmienne rozwiàzy-
wanie problemów spo∏ecznych oraz przynoszàcych rezultaty
w postaci zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup
spo∏ecznych. 
Innowacja powinna byç skierowana do konkretnych odbior-
ców – osób, instytucji czy Êrodowisk – i z myÊlà o tej grupie
podejmuje si´ okreÊlone dzia∏ania. Innowacja jest metodà
wychodzenia do ludzi, poszukiwania, poznawania oczekiwaƒ 
i potrzeb odbiorców. Skuteczna innowacja powinna byç po-
myÊlana jako prosta i jasno okreÊlona, a ponadto musi wype∏-
niaç jedynie jedno zadanie, poniewa˝ zbyt du˝e skompli-
kowanie innowacji utrudnia bàdê uniemo˝liwia jej realizacj´.
Wa˝ny we wprowadzaniu innowacji jest tak˝e jej ograniczony
i ÊciÊle okreÊlony zasi´g. Innowacje majà wi´ksze szanse 
na wdro˝enie, gdy nie poch∏aniajà na poczàtku ogromnych
funduszy, nie anga˝ujà zbyt wielu ludzi, a ich adresatem jest
ma∏y, ograniczony rynek. Powinny byç tak˝e wprowadzane
„na dzisiaj”, a nie „na przysz∏oÊç”, a wprowadzajàcy je zespó∏
musi si´ ze sobà bardzo dobrze komunikowaç i rozumieç. 
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Innowacja spo∏eczna 
jako sposób realizacji 
dzia∏aƒ lokalnych
Definicji poj´cia „innowacyjnoÊç” jest w literaturze przedmiotu bardzo wiele i wszystkie one odnoszà si´ do zmiany,

powstawania czegoÊ nowego, „stwarzania z czegoÊ starego czegoÊ nowego” bàdê te˝ przemian funkcjonujàcych ju˝ przed-

miotów, technik czy procesów. W niniejszym tekÊcie zajmiemy si´ szczególnà odmianà innowacji – innowacjà spo∏ecznà,

czyli takà, która przyczynia si´ do poprawienia warunków ekonomicznych lub szerzej – do polepszenia jakoÊci ˝ycia ludzi.

G∏ównym celem innowacji spo∏ecznych jest do-
prowadzenie do zmian w dotychczasowej prak-
tyce dzia∏ania, a w szerszym kontekÊcie – w poli-
tyce i praktyce spo∏ecznej.

Innowacjà jest nie tylko to, co stanowi absolutnà
nowoÊç w skali Êwiatowej, ale tak˝e to, co jest
nowoÊcià dla danego spo∏eczeƒstwa.



W przeciwnym razie mo˝e zabraknàç czasu na niezb´dne
korekty, które zawsze sà potrzebne, by innowacja zakoƒczy∏a
si´ sukcesem. Podejmujàc dzia∏ania innowacyjne nale˝y pami´-
taç, ˝e innowacja musi zmierzaç do osiàgni´cia pozycji lidera.
Je˝eli tego nie czyni, mo˝e nie osiàgnàç zamierzonego efektu
(jej innowacyjnoÊç oka˝e si´ niewystarczajàca).
Istotnym elementem zwiàzanym z wprowadzaniem innowa-
cyjnoÊci sà êród∏a pomys∏ów, które mo˝na uznaç za innowa-
cyjne. Do êróde∏ tego typu zalicza si´ m.in.:
r konferencje, seminaria, warsztaty oraz wspó∏prac´ z eksper-

tami zewn´trznymi bàdê specjalistami w wybranych dzie-
dzinach;

r literatur´ fachowà i inne publikacje;
r wspó∏prac´ z instytucjami dzia∏ajàcymi w danej dziedzinie;
r obserwowanie u˝ytkowników produktu oraz generowanie

pomys∏ów na tej podstawie;
r sesje grupowego rozwiàzywania problemów (w formie warszta-

tów, seminariów tematycznych, czy te˝ grup roboczych).
Wy˝ej wymienione êród∏a pomys∏ów wp∏ywajà na powstanie
nowych idei, koncepcji czy te˝ skojarzeƒ, które z kolei dadzà
mo˝liwoÊç stworzenia oryginalnych produktów, us∏ug lub pro-
cesów. 

Regionalizacja a innowacja spo∏eczna
W dobie dokonujàcych si´ przemian ekonomiczno-spo∏ecz-
nych coraz wi´kszego znaczenia nabiera regionalizacja. Regio-
ny traktuje si´ ju˝ nie tylko jako okreÊlone geograficznie tery-
toria, ale tak˝e jako formy Êrodowiska redukujàcego nie-
pewnoÊç i ryzyko, a ponadto stanowiàcego êród∏o i katalizator
informacji, wiedzy, umiej´tnoÊci oraz innowacyjnoÊci. Region
– traktowany szerzej ni˝ po prostu obszar geograficzny, 
ale jako Êrodowisko i wspólnota – staje si´ jednym z najistot-
niejszych elementów sprzyjajàcych procesom innowacyjnym.
Innowacyjna gospodarka budowana jest w coraz wi´kszym
stopniu na poziomie regionalnym, ale regionalizacj´ nale˝y
rozpatrywaç tak˝e w kontekÊcie spo∏ecznym, dzi´ki dzia∏al-
noÊci i zaanga˝owaniu Êrodowisk lokalnych. 
Podstawà regionu, jako optymalnego otoczenia dla Êrodowisk
innowacyjnych, jest istnienie zlokalizowanej mo˝liwoÊci roz-
wijania kapita∏u ludzkiego, interakcji mi´dzy firmami, uczel-
niami, administracjà i sektorem obywatelskim. Istotnà rol´
odgrywajà tu kontakty formalne i nieformalne, wymiana
informacji i doÊwiadczeƒ, zwiàzki kulturowe oraz tradycja.

Przyk∏ady innowacji spo∏ecznej 
w dzia∏aniach lokalnych
W spo∏ecznoÊci lokalnej tkwi olbrzymi potencja∏, który –
odpowiednio wykorzystany – pozwala rozwiàzaç problemy
wyst´pujàce w danym regionie. Jako dobry przyk∏ad realizacji
dzia∏aƒ majàcych na celu aktywizacj´ spo∏ecznoÊci lokalnej
mo˝e pos∏u˝yç projekt zatytu∏owany „Wspólnie mo˝na
wi´cej”, który w 2008 roku realizowa∏a poznaƒska Fundacja
SIC! Centrum Innowacji Spo∏ecznych. Celem tego projektu
by∏o zwi´kszenie aktywnoÊci spo∏ecznoÊci lokalnych oraz ich
wra˝liwoÊci na w∏asne problemy. Najwi´ksze wyzwanie sta-
nowi∏a koniecznoÊç uÊwiadomienia danym spo∏ecznoÊciom
ich spójnoÊci i potencja∏u oraz nauczenia rozpoznawania
zagro˝eƒ wyst´pujàcych na ich terenie. Wa˝nym ogniwem
projektu byli pracownicy socjalni, którzy mieli si´ staç koor-
dynatorami aktywnoÊci spo∏ecznej. G∏ównymi elementami
projektu by∏y spotkania informacyjne, kampania promocyjna
zaadresowana do samorzàdów pomocniczych, zach´cajàca 

do podj´cia wspó∏pracy w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecz-
nych, diagnoza spo∏ecznoÊci lokalnych, a tak˝e udzielanie
porad i konsultacji dla grup lokalnych, które podj´∏y si´
wspó∏pracy. Istotnym elementem by∏o zaanga˝owanie w reali-
zacj´ projektu studentów poznaƒskich uczelni – przysz∏ych
pracowników socjalnych – dla których zorganizowano warsz-
taty majàce na celu przede wszystkim wskazanie im mo˝liwoÊ-
ci tkwiàcych w Êrodowisku lokalnym oraz przyk∏adów budo-
wania lokalnych koalicji na rzecz rozwiàzywania problemów
spo∏ecznych.
Realizowanie programów i projektów s∏u˝àcych edukacji w zakre-
sie rozwoju potencja∏u lokalnego oraz rozwiàzywania lokal-
nych problemów z wykorzystaniem tamtejszych zasobów
cieszy si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem. Doceniane sà
tak˝e efekty tego typu przedsi´wzi´ç. Projekty te w coraz wi´k-
szym stopniu anga˝ujà bezpoÊrednich adresatów dzia∏aƒ. 
Na gruncie innowacji spo∏ecznej budowane sà lokalne infra-
struktury spo∏eczne, które wspierajà trwa∏e metody zwalcza-
nia problemów spo∏ecznych oraz demokratyczne formy aktyw-
noÊci obywatelskiej na poziomie lokalnym, stwarzajàc tym
samym szanse na popraw´ jakoÊci ˝ycia. •

Przygotowa∏a 
Aleksandra Obarska 

Specjalista 

Krajowy OÊrodek Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
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Skuteczna innowacja powinna byç pomyÊlana
jako prosta i jasno okreÊlona, a ponadto musi
wype∏niaç jedynie jedno zadanie, poniewa˝ zbyt
du˝e skomplikowanie innowacji utrudnia bàdê unie-
mo˝liwia jej realizacj´.

W spo∏ecznoÊci lokalnej tkwi olbrzymi potencja∏,
który – odpowiednio wykorzystany – pozwala roz-
wiàzaç problemy wyst´pujàce w danym regionie.
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