
 

Dobre praktyki IP/IP2 w zakresie działań upowszechniających i włączających – dane za IV kwartał 2013 r. 

 

Organizator 

 

Nazwa działania/wydarzenia 

 

Miejsce 

organizacji 

 

Cele i krótki opis zakresu 

tematycznego 

 

Adresaci 

działania/ 

wydarzenia 

 

Korzyści 

 

Osiągnięte efekty 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Gdańsku 

Konferencja „Dobre praktyki we 

wspieraniu aktywności zawodowej” 

Polska 

Filharmonia 

Bałtycka 

Zaprezentowanie skuteczności 

efektów wsparcia w aktywności 

zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia w ramach projektów 

EFS. 

Upowszechnienie dobrych praktyk 

w przełamywaniu barier na rynku 

pracy. 

Zainspirowanie do prowadzenia 

właściwych działań we wspieraniu 

mobilności zawodowej. 

Wydarzenie odbyło się w dn. 

24.10.2013 r. 

 

Realizatorzy 

projektów 

(beneficjenci), 

członkowie 

Wojewódzkiej 

Rady 

Zatrudnienia, 

pracownicy i 

dyrektorzy 

Powiatowych 

Urzędów Pracy, 

przedstawiciele 

agencji 

zatrudnienia, Izb 

Rzemieślniczych, 

stowarzyszeń i 

fundacji, 

interesariusze 

tematyki 

aktywności 

zawodowej. 

Większa liczba osób 

poinformowanych o 

opracowaniu i testowaniu 

odpowiednich instrumentów 

wsparcia w realizowanych 

projektach innowacyjnych z 

Priorytetu VI. w woj. 

pomorskim  (stoiska 

informacyjne). 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Gdańsku 

Kampania „Dobre praktyki na rynku 

pracy” 
Emisja na 

antenie TVP o. 

Gdańsk 

czterech 12 

minutowych 

odcinków 

audycji 

telewizyjnych 

oraz 

na kanale 

http://www.yo

utube.com/ 

Zaprezentowanie skuteczności 

efektów wsparcia w aktywności 

zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia w ramach projektów 

EFS. 

Upowszechnienie dobrych praktyk 

w przełamywaniu barier na rynku 

pracy. 

Zainspirowanie do prowadzenia 

właściwych działań we wspieraniu 

mobilności zawodowej. 

Ogół 

społeczeństwa 

Większa liczba osób 

poinformowanych o 

opracowaniu i testowaniu 

odpowiednich instrumentów 

wsparcia w realizowanych 

projektach innowacyjnych z 

Priorytetu VI. w woj. 

pomorskim. 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLcwYyXkXZYlKPvDvHmlFUZKjGJHuMEBdM
http://www.youtube.com/playlist?list=PLcwYyXkXZYlKPvDvHmlFUZKjGJHuMEBdM


Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych 

Utworzenie  Zespołu ds. projektów 

innowacyjnych i współpracy 

ponadnarodowej 

Nd Utworzenie Zespołu miało na celu 

usprawnienie wymiany informacji 

pomiędzy pracownikami MJWPU 

zaangażowanymi w proces wyboru, 

wdrażania oraz promocji i 

upowszechniania projektów 

innowacyjnych i 

ponadnarodowych. Dodatkowym 

celem było wspieranie 

beneficjentów realizujących 

powyższe projekty oraz innych 

beneficjentów zainteresowanych 

utworzeniem partnerstwa 

ponadnarodowego w ramach PO 

KL. 

Pracownicy 

MJWPU, 

beneficjenci 

Nawiązanie współpracy z 

instytucjami zagranicznymi 

zajmującymi się wdrażaniem i 

realizacją projektów 

innowacyjnych i 

ponadnarodowych w ramach 

EFS m.in. ze Szwedzką Radą 

ds. EFS z Regionu 

Południowej Szwecji 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Szczecinie 

Reportaże TV TVP Szczecin Reportaże telewizyjne nt. 

realizowanych projektów 

innowacyjnych w województwie 

zachodniopomorskim. Celem 

działania było  zwiększenie wiedzy 

o produktach finalnych 

realizowanych w województwie 

zachodniopomorskim. 

Realizacja XI.2013 r., emisja XII. 

2013 r. 

Ogół 

społeczeństwa 

Zapoznanie opinii publicznej z 

4 produktami innowacyjnymi 

powstałymi w projektach 

innowacyjnych realizowanych 

na terenie województwa 

zachodniopomorskiego 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Rzeszowie 

Organizacja Imprezy otwartej dla 

mieszkańców promującej efekty 

wdrażania PO KL i możliwości 

korzystania z wsparcia EFS 

Wojewódzki 

Dom Kultury 

w Rzeszowie 

WUP w Rzeszowie zorganizował 

Imprezę Andrzejkową z 

Programem Operacyjnym Kapitał 

Ludzki, która miała na celu 

utrwalenie marki PO KL oraz 

upowszechnienie i pokazanie 

efektów z realizowanych projektów 

w tym projektów innowacyjnych w 

ramach PO KL 2007-2013 na 

Podkarpaciu. Celem imprezy było 

także zachęcenie mieszkańców 

Podkarpacia do udziału w różnego 

rodzaju projektach, które uzyskały 

dofinansowanie na realizację 

projektów w ramach komponentu 

regionalnego PO KL. 

Wykorzystanie produktów i 

Ogół 

społeczeństwa 
Podczas organizowanej 

imprezy w strefie 

wystawienniczej na stoisku 

informacyjnym PO KL 

udzielano wyjaśnień i 

informacji m.in. na temat 

realizowanych projektów 

innowacyjnych w ramach PO 

KL. 

Uczestnicy imprezy licznie 

odwiedzali punkt 

informacyjny i pytali o 

realizowane projekty 

innowacyjne. 

 

 



mechanizmów wprowadzonych dla 

rozwiązywania określonych 

problemów poprzez projekty 

innowacyjne. W zakresie tym 

udzielano wyjaśnień, rozdawano 

ulotki i broszury tematyczne, 

przekazywano dane kontaktowe 

beneficjentów realizujących 

projekty innowacyjne itp.  

 


