
Zestawienie zaplanowanych wydarzeń upowszechniających i włączających (do 30.06.2015) 

Rodzaj 
wydarzenia 

Nazwa wydarzenia Cele i krótki opis zakresu 
tematycznego 

Adresaci 
wydarzenia 

Termin Organizator Miejsce 
organizacji 

Koszty 
udziału 
(jeśli są) 

Osoba do kontaktu  
z ramienia Organizatora 

Spotkanie  
z Dyrektorami 
Powiatowych 
Urzędów Pracy 
województwa 
lubuskiego. 

Spotkanie Spotkanie dotyczące 
planów z IW/IP2 
wiązanych z ogłaszaniem 
naboru projektów  
w ramach Działania 6.1 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Dyrektorzy 
Powiatowych 
Urzędów Pracy 
województwa 
lubuskiego oraz 
podlegający 
pracownicy ww. 
instytucji. 

II kwartał 2015 r. Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Zielonej 
Górze. 

Sala 
Konferencyjna 
Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w 
Zielonej Górze. 

Brak. Rzecznik prasowy 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Zielonej Górze 
Pani Małgorzata Kordoń 
Tel. 68 456 56 35. 

Konferencja Ogólnopolskie Forum 
Szkolnictwa 
Zawodowego 

Wydarzenie poświęcone 
jest upowszechnianiu 
produktów 
wypracowanych  
w wyniku realizacji 
projektu innowacyjnego 
pt. „Innowacyjne 
szkolnictwo zawodowe 
na Mazowszu Płockim” 
oraz jednoczesnej 
promocji szkolnictwa 
zawodowego na 
ogólnopolską skalę. 

Uczniowie, 
nauczyciele, 
dyrektorzy szkół 
zawodowych, 
przedstawiciele 
samorządowi, 
pracodawcy, 
instytucje 
zajmujące się 
szkolnictwem 
zawodowym 

21-22.04.2015 Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego  
w Płocku,  
w partnerstwie 
z Gminą m. 
Płocka oraz 
Mazowieckim 
Samorządowym 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli 

Hotel JM w 
Warszawie przy 
ul. 
Grzybowskiej 
45 

Udział 
bezpłatny 

Agnieszka Luczewska 
Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku 
ul. Ułańska 1 
09-402 Płock 
tel. (24) 268-94-40 

Warsztaty Warsztaty 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  
z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej 
 i narzędzi 
informatycznych” dla 
władz samorządowych  
i ich jednostek 
organizacyjnych  w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego. 

Warsztaty mają na celu 
upowszechnienie 
produktu finalnego oraz 
zaangażowanie 
przedstawicieli 
samorządów w rozwój 
kształcenia zawodowego. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 

JST 26.03.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-
stwo społeczne.  

Szczecin - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

mailto:rekrutacja@crsg.pl


zawodowego”. 

Warsztaty Warsztaty 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  
z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 
władz samorządowych  
i ich jednostek 
organizacyjnych  w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego. 

Warsztaty mają na celu 
upowszechnienie 
produktu finalnego oraz 
zaangażowanie 
przedstawicieli 
samorządów w rozwój 
kształcenia zawodowego. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

JST 07.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-
stwo społeczne. 

Goleniów - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

Seminarium Seminarium 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  
z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 
pracodawców w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego.  

Podczas seminariów 
zaprezentowane zostaną 
dobre praktyki we 
współpracy na rzecz 
kształcenia zawodowego 
między pracodawcami  
a samorządem i szkołami 
oraz formy i narzędzia 
stosowane w 
optymalizacji oferty 
kształcenia zawodowego, 
na które wpływ mogą 
mieć pracodawcy. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

pracodawcy 08.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-
stwo społeczne. 

Goleniów - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

Seminarium Seminarium 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  

Podczas seminariów 
zaprezentowane zostaną 
dobre praktyki we 
współpracy na rzecz 

pracodawcy 12.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 

Szczecin - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

mailto:rekrutacja@crsg.pl
mailto:rekrutacja@crsg.pl
mailto:rekrutacja@crsg.pl


z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 
pracodawców w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego.  

kształcenia zawodowego 
między pracodawcami  
a samorządem i szkołami 
oraz formy i narzędzia 
stosowane  
w optymalizacji oferty 
kształcenia zawodowego, 
na które wpływ mogą 
mieć pracodawcy. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-
stwo społeczne. 

Warsztaty Warsztaty 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego 
 z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 
władz samorządowych  
i ich jednostek 
organizacyjnych  w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego. 

Warsztaty mają na celu 
upowszechnienie 
produktu finalnego oraz 
zaangażowanie 
przedstawicieli 
samorządów w rozwój 
kształcenia zawodowego. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

JST 14.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-
stwo społeczne. 

Kołobrzeg - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

Seminarium Seminarium 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  
z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 

Podczas seminariów 
zaprezentowane zostaną 
dobre praktyki we 
współpracy na rzecz 
kształcenia zawodowego 
między pracodawcami  
a samorządem i szkołami 
oraz formy i narzędzia 
stosowane w 

pracodawcy 15.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-

Kołobrzeg - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

mailto:rekrutacja@crsg.pl
mailto:rekrutacja@crsg.pl


pracodawców w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego.  

optymalizacji oferty 
kształcenia zawodowego, 
na które wpływ mogą 
mieć pracodawcy. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

stwo społeczne. 

Warsztaty Warsztaty 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  
z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 
władz samorządowych  
i ich jednostek 
organizacyjnych  w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego. 

Warsztaty mają na celu 
upowszechnienie 
produktu finalnego oraz 
zaangażowanie 
przedstawicieli 
samorządów w rozwój 
kształcenia zawodowego. 
Organizacja warsztatu 
pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

JST 19.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębior-
stwo społeczne. 

Gryfice - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

Seminarium Seminarium 
„Stymulowanie rozwoju 
szkolnictwa 
zawodowego  
z wykorzystaniem 
modelu współpracy 
międzysektorowej  
i narzędzi 
informatycznych” dla 
pracodawców w 4 
podregionach woj. 
zachodniopomorskiego.  

Podczas seminariów 
zaprezentowane zostaną 
dobre praktyki we 
współpracy na rzecz 
kształcenia zawodowego 
między pracodawcami  
a samorządem i szkołami 
oraz formy i narzędzia 
stosowane w 
optymalizacji oferty 
kształcenia zawodowego, 
na które wpływ mogą 
mieć pracodawcy. 
Organizacja warsztatu 

pracodawcy 20.05.2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
Wykonawca: 
Centrum 
Rozwoju 
Społeczno 
Gospodarczego 
Przedsiębiors-
two społeczne. 

Gryfice - Katarzyna Jaroszewicz 
rekrutacja@crsg.pl 
tel. 501703543 

mailto:rekrutacja@crsg.pl
mailto:rekrutacja@crsg.pl


pozwoli zaprezentować 
wypracowane  
w projekcie produkty  
i kontynuować założenia 
projektu „Platforma 
rozwoju kształcenia 
zawodowego”. 

Doradztwo 
zawodowe 

Doradztwo zawodowe  
w szkołach 
gimnazjalnych  
i zasadniczych szkołach 
zawodowych 

Doradztwo zawodowe 
dla uczniów 
przeprowadzone na 
podstawie nowych 
programów doradczych 
opracowanych w ramach 
projektu i promujące 
platformę zawodową. 

uczniowie Każda szkoła ma 
odrębny 
harmonogram, 
doradztwo jest 
dostępne jedynie 
dla uczniów 
danej szkoły 

Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
 

Szczecin, Police, 
Ińsko, 
Ryszewko, 
Warnice, 
Dołuje, 
Choszczno, 
Szczecinek, 
Stara Dąbrowa, 
Chociwel, 
Cedynia 

- Michał Lesner 
m.lesner@wsap.szczecinpl 
tel. 608535008 

Konferencja Konferencja 
podsumowująca projekt 
dla użytkowników  
i odbiorców 

Konferencja kończąca 
projekt i podsumowująca 
rezultaty 
upowszechniania oraz 
prezentująca plany na 
przyszłość 

JST, 
pracodawcy, 
nauczyciele, 
doradcy 
zawodowi, 
rodzice, 
uczniowie 

Czerwiec 2015 Wyższa Szkoła 
Administracji 
Publicznej. 
 

Szczecin - Tomasz Czubara 
tomcz@wsap.szczecin.pl 
tel. 914861543 

Upowszechn. 
Wł. do nurtu 

FORUM 
INNOWACYJNOŚCI 
Lubelskiego Klubu 
Biznesu 

Jest to coroczne 
spotkanie gospodarcze, 
poświęcone kluczowym 
w zakresie innowacji 
obszarom gospodarki 
Lublina i Lubelszczyzny,  
a zwłaszcza 
możliwościom rozwoju 
lubelskich firm  
w kontekście 
wielosektorowej 
współpracy biznes – 
nauka - samorząd. 
Priorytetem tegorocznej 
edycji Forum było 
ożywienie 
wielosektorowej 

 Przedsiębior-
cy 

 Naukowcy 
 Decydenci  
 

2015.04.14 Lubelski Klub 
Biznesu  

Hotel Victoria brak Agnieszka Gąsior-Mazur 
lkb@lkb.lublin.pl  

mailto:m.lesner@wsap.szczecinpl
mailto:tomcz@wsap.szczecin.pl
mailto:lkb@lkb.lublin.pl


kooperacji lubelskich 
przedsiębiorców 
z lubelskimi uczelniami  
i jednostkami naukowo-
badawczymi z aktywnym 
udziałem i przy wsparciu 
władz rządowych  
i  samorządowych i w 
tym kontekście 
budowanie sieci 
powiązań i klastrów 
tematycznych. 

Upowszechn. 
 

Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
pt. "Współczesne 
media", 

Tegoroczna edycja 
poświęcona została 
problemowi informacji 
we współczesnych 
mediach. 
Nasza inno-brokerka 
Ilona Dąbrowska, 
zaprezentowała 
wystąpienie 
zatytułowane 
"Wygoogluj to. Internet 
jako źródło i nośnik 
informacji". Dyskusje 
toczyły się w panelach 
tematycznych, podczas 
których poruszono m. in. 
kwestie kultury 
informacji w kontekście 
rozwoju technologii, 
infotaiment'u, 
politicotainment'u, czy 
marketingu medialnego. 

 Przedsiębior-
cy 

 Naukowcy 
 Decydenci  
 

2015.04.15, 16 Wydział 
Politologii 
UMCS w 
Lublinie 

Wydział 
Politologii 
UMCS w 
Lublinie 

brak Ilona Dąbrowska 
i.dabrowska@lpnt.pl 
 

Upowszechn. 
Wł. do nurtu 

XXVII posiedzenie 
Regionalnej Sieci 
Tematycznej 
Województwa 
Lubelskiego w ramach 
PO KL 

Walidacja produktu 
finalnego projektu 
innowacyjnego 
testującego pt.: „PI - 
Nowy 
model kompleksowej 
obsługi potrzeb 

 Przedsiębior-
cy 

 Naukowcy 
 Decydenci  

2015.04.23 EFS Departament 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 
Urzędu 
Marszałkowskie
go 

brak Grzegorz Krzykała 
grzegorz.krzykala@lubelski
e.pl  

mailto:i.dabrowska@lpnt.pl
mailto:grzegorz.krzykala@lubelskie.pl
mailto:grzegorz.krzykala@lubelskie.pl


innowacyjnych 
przedsiębiorstw - 
INNOBROKER” 
realizowanego w 
Priorytecie VIII PO KL  
w temacie: Wzmocnienie 
współpracy 
przedsiębiorców  
z sektorem nauki, 
którego beneficjentem 
jest Lubelski Park 
Naukowo - 
Technologiczny S.A. 
o numerze podpisanej 
umowy: 
598/POKL.08.02.02-06-
011/12-00 
a) Prezentacja produktu 
finalnego projektu - 
przedstawiciele 
Beneficjenta; 
b) Prezentacja opinii 
eksperta nt. produktu 
finalnego projektu – Pan 
Antoni Rutka; 
c) Podjęcie uchwały  
w sprawie walidacji 
produktu finalnego 
projektu. 

Województwa 
Lubelskiego  
w Lublinie, ul. 
Czechowska 19; 
sala 100 

Upowszechn. 
 

Wydruki przestrzenne - 
3D Systems 

Spotkanie obejmować 
będzie prezentację 
możliwości druku 3D,  
w tym: 
 omówienie obecnie 

dostępnych 
technologii 
profesjonalnych  
i produkcyjne dla 
przemysłu oraz nauki, 

 przedstawienie wad  
i zalet poszczególnych 

 Przedsiębior-
cy 

 Naukowcy 
 

2015.04.27 Inno-brokerzy 
CAD Mech sp. z 
o.o.  

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnologicz-
ny 
 

brak Dawid Kowalczyk 
d.kowalczyk@lpnt.pl  

mailto:d.kowalczyk@lpnt.pl


technologii druku, 
 prezentacja modeli  

w różnych 
technologiach, 

 pokaz drukowania na 
urządzeniach 
"kompaktowych", 

 nauka podstaw 
obsługi 
prezentowanych 
urządzeń, 

 study case z użycia 
poszczególnych 
urządzeń w różnych 
branżach. 

Wł. do nurtu Spotkanie  
z decydentami 

Spotkanie z decydentami 
w zakresie 
wprowadzania nowego 
modelowego 
rozwiązania do nurtu 
polityki 

 Decydenci – 
15 osób 

2015.05.21 Inno-brokerzy 
Koordynatorzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnologicz-
ny 
 

Budżet  
w projekcie 
300 PLN na 
catering 

Arkadiusz Małek 
a.malek@lpnt.pl  

Upowszechn. 
 

Spotkanie promujące 
współpracę 
przedsiębiorców 
z jednostkami 
naukowymi 

Spotkanie promujące 
współpracę 
przedsiębiorców  
z jednostkami 
naukowymi. Prezentacja 
i upowszechnienie 
modelu INNO-BROKER. 
Promocja Platformy. 

 Przedsiębior-
cy – 10 osób 

 Naukowcy – 
10 osób 

 

2015.05.28 Inno-brokerzy 
Koordynatorzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnologicz-
ny 
 

Budżet  
w projekcie 
400 PLN na 
catering 

Arkadiusz Małek 
a.malek@lpnt.pl  

Wł. do nurtu Spotkanie  
z decydentami 

Spotkanie z decydentami 
w zakresie 
wprowadzania nowego 
modelowego 
rozwiązania do nurtu 
polityki 

 Decydenci – 
15 osób 

2015.06.08 Inno-brokerzy 
Koordynatorzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnologicz-
ny 
 

Budżet 
w projekcie 
300 PLN na 
catering 

Arkadiusz Małek 
a.malek@lpnt.pl  

Upowszechn. 
 

Spotkanie promujące 
współpracę 
przedsiębiorców  
z jednostkami 
naukowymi 

Spotkanie promujące 
współpracę 
przedsiębiorców 
 z jednostkami 
naukowymi. Prezentacja 
i upowszechnienie 

 Przedsiębior-
cy – 10 osób 

 Naukowcy – 
10 osób 

 

2015.06.12 Inno-brokerzy 
Koordynatorzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnologicz-
ny 
 

Budżet  
w projekcie 
400 PLN na 
catering 

Arkadiusz Małek 
a.malek@lpnt.pl  

mailto:a.malek@lpnt.pl
mailto:a.malek@lpnt.pl
mailto:a.malek@lpnt.pl
mailto:a.malek@lpnt.pl


modelu INNO-BROKER. 
Promocja Platformy. 

Upowszechn. 
 

Konferencja 
upowszechniająca 

Przewidziana na 200 
osób konferencja 
upowszechniająca będzie 
punktem kulminacyjnym 
całego projektu. Zakłada 
się poinformowanie 
publiczności na temat 
osiągniętych rezultatów 
w ramach projektu, jak 
również trudności jakie 
się pojawiły w trakcie 
jego realizacji. Ważnym 
aspektem będzie 
przybliżenie zagadnień 
inno-brokeringu  
wymiana doświadczeń 
związanych z realizacją 
innych projektów 
(szczególnie 
innowacyjnych 
testujących) w ramach 
tematyki będącej 
przedmiotem realizacji 
projektu. 

 Przedsiębior-
cy 

 Naukowcy 
 Decydenci  

2015.06.19 Inno-brokerzy 
Koordynatorzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnologicz-
ny 
 

Budżet  
w projekcie 
11900 PLN 

Arkadiusz Małek 
a.malek@lpnt.pl  

Organizacja 
i przeprowadze
nie szkoleń dla 
przyszłych 
użytkowników 
i odbiorców 
narzędzia  

Szkolenia  Szkolenia (łącznie 16 do 
końca 2015 roku) 
umożliwią zapoznanie się 
z możliwościami portalu 
erpes.pl 
przedstawicielom 
podmiotów ekonomii 
społecznej (PES), jak 
również instytucji 
administracji publicznej 
i wsparcia sektora 
ekonomii społecznej. 
Będą miały za zadanie 
zachęcić potencjalnych 
odbiorców  

Wszystkie grupy 
docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(JST) na terenie 
województwa 
śląskiego 

Rozpoczęcie 
szkoleń 
zaplanowano na 
II kwartał 2015 r. 
 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Województwo 
Śląskie 

Nie dotyczy Oliwia Szewczyk  
(32 730 68 96) 
 

mailto:a.malek@lpnt.pl


i użytkowników do 
skorzystania  
z ww. portalu oraz 
wyposażyć ich 
w niezbędne do tego 
kompetencje/umiejęt-
ności. Szkolenia  
przybliżą uczestnikom 
tematykę związaną z: 
rozpoznawaniem 
i wzmacnianiem 
potencjału rozwojowego 
PES, wykorzystywaniem 
ekonomii społecznej jako 
narzędzia rozwiązywania 
problemów społecznych 
i rozwoju lokalnego oraz 
zarządzaniem 
potencjałem sektora 
ekonomii społecznej. 

Organizacja 
seminariów 
szkoleniowych 
dla przyszłych 
użytkowników 
i odbiorców 
narzędzia 
 

Seminaria szkoleniowe  Seminaria szkoleniowe  
(łącznie 4 do końca 2015 
roku) mają na celu 
zaprezentowanie 
wypracowanego 
produktu finalnego 
potencjalnym 
użytkownikom 
i odbiorcom. Seminaria 
będą stanowiły 
uzupełnienie 
prowadzonych szkoleń. 
 

Grupy docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, JST, 
ośrodków 
wsparcia 
ekonomii 
społecznej 
(OWES), na 
terenie 
województwa 
śląskiego 

Rozpoczęcie 
seminariów 
szkoleniowych 
zaplanowano na 
II kwartał 2015 r. 
 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Województwo 
Śląskie 

Nie dotyczy Oliwia Szewczyk  
(32 730 68 96) 
 

Organizacja 
spotkań 
zespołów 
międzysektoro
wych  

Spotkanie zespołu 
międzysektorowego 

Planowane spotkanie 
zespołu 
międzysektorowego 
skierowane zostanie 
przede wszystkim do 
przedstawicieli instytucji, 
które były zaangażowane 
w realizację działań na 

Wszystkie grupy 
docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, JST, OWES, 
na terenie 
województwa 

Czerwiec 2015 r. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Województwo 
Śląskie 

Nie dotyczy Oliwia Szewczyk  
(32 730 68 96) 
 



wcześniejszych etapach 
projektu 
(w szczególności  
w testowanie wstępnej 
wersji produktu 
finalnego). Na spotkaniu 
zaprezentowana 
zostanie ostateczna 
postać ww. produktu, tj. 
portalu erpes.pl, oraz 
skonsultowane sposoby 
wdrażania przyjętej 
strategii działań 
włączających 
i upowszechniających.     

śląskiego,  
a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
oraz organizacji 
pracodawców 

Wydanie ulotek 
informacyjno-
promocyjnych 
o produkcie 
finalnym 
projektu  

Ulotki informacyjno-
promocyjne o portalu 
erpes.pl 

W ulotce zawarte 
zostaną podstawowe 
informacje na temat 
portalu erpes.pl, 
w szczególności opis 
założeń, struktury, 
funkcjonalności oraz  
korzyści wynikających 
z jego zastosowania 
w działalności 
podmiotów ekonomii 
społecznej i administracji 
publicznej. Ulotki 
dystrybuowane będą 
wśród użytkowników 
i odbiorców projektu na 
etapie upowszechniania 
i włączania do głównego 
nurtu polityki.    

Wszystkie grupy 
docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, JST, OWES, 
na terenie 
województwa 
śląskiego,  
a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
oraz organizacji 
pracodawców 

II kwartał 2015 r. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Nie dotyczy Nie dotyczy Agnieszka Czechowska 
(32 730 68 96) 
 

Publikacja 
podręcznika 
produktu 
finalnego wraz 
z płytą CD 

Publikacja pn. Efektywna 
i skuteczna 
przedsiębiorczość 
społeczna. Kalkulator 
kondycji podmiotów 
ekonomii społecznej 
wraz z płytą CD 

Podręcznik stanowi 
materiał instruktażowy 
dla użytkowników 
produktu finalnego 
projektu tj. portalu 
erpes.pl. Składa się na 
niego m. in.: instrukcja 

Wszystkie grupy 
docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, JST, OWES, 
na terenie 

Czerwiec 2015 r. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Województwo 
Śląskie 

Nie dotyczy Oliwia Szewczyk  
(32 730 68 96) 
 



użytkowania kalkulatora 
kondycji PES i obsługi 
portalu eRPES.pl oraz 
metodologia kalkulatora. 
Jednocześnie publikacja 
opatrzona została 
komentarzem 
naukowym poświęconym 
m.in. definiowaniu 
ekonomii społecznej 
i określeniu warunków 
jej rozwoju, 
w konsekwencji 
umożliwiając również 
czytelnikowi pozyskanie 
wiedzy niezbędnej do 
pracy w ramach tego 
sektora. Podręcznik 
dystrybuowany będzie 
wśród użytkowników 
i odbiorców projektu na 
etapie upowszechniania 
i włączania do głównego 
nurtu polityki.   

województwa 
śląskiego,  
a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
oraz organizacji 
pracodawców 

Opracowanie 
przewodników  
dla odbiorców 
i użytkowników 
produktu 
finalnego 

Przewodniki  
dla odbiorców 
i użytkowników 
produktu finalnego 

Opracowanie 
przewodników ułatwi 
korzystanie z produktu 
finalnego potencjalnym 
użytkownikom  
i odbiorcom,  
w codziennej 
działalności. 

Wszystkie grupy 
docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, JST, OWES, 
na terenie 
województwa 
śląskiego,  
a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
oraz organizacji 
pracodawców 

II kwartał 2015 r. Instytut Pracy  
i Spraw 
Socjalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy Dariusz Zalewski, Paweł 
Poławski 

Opracowanie 
artykułów 

Artykuły 
upowszechniające 

Celem publikacji 
artykułów będzie 

Wszystkie grupy 
docelowe 

II kwartał 2015 r. Instytut Pracy  
i Spraw 

Nie dotyczy Nie dotyczy Dariusz Zalewski, Paweł 
Poławski 



upowszechnia-
jących  i 
relacjonujących 
cel i przebieg 
projektu w 
periodykach 
poświęconych  
funkcjonowa-
niu III sektora, 
polityce 
społecznej 

i relacjonujące cel 
i przebieg projektu  
w specjalistycznych 
periodykach naukowych  
 

zachęcenie 
potencjalnych 
użytkowników  
i odbiorców produktu 
finalnego do zapoznania 
się z jego 
funkcjonalnościami 
w zakresie kompleksowej 
oceny podmiotów 
ekonomii społecznej 
i współpracy 
międzysektorowej. 
Ponadto będą także 
promowały 
wykorzystanie idei 
benchmarkingu 
w procesie zarządzania 
rozwojem sektora 
ekonomii społecznej. 

projektu,  
w tym 
przedstawiciele 
PES, JST, OWES, 
na terenie 
województwa 
śląskiego,  
a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
oraz organizacji 
pracodawców 

Socjalnych 

Prowadzenie 
i aktualizowa-
nie 
ogólnodostęp-
nej strony 
WWW projektu 

Strona internetowa 
projektu pi.rops-
katowice.pl 

Na potrzeby realizacji 
projektu utworzono 
stronę internetową 
projektu: pi.rops-
katowice.pl, która pełni 
przede wszystkim 
funkcję promocyjną. Są 
na niej zamieszczane 
informacje związane 
z projektem,  
w tym m.in.:  jego 
założenia, aktualne 
wydarzenia oraz 
wypracowane materiały.  
  

Wszystkie grupy 
docelowe 
projektu, w tym 
przedstawiciele 
PES, JST na 
terenie 
województwa 
śląskiego 
oraz ROPS, UM, 
WUP, OWES na 
terenie całego 
kraju, a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
i organizacji 
pracodawców  

Działanie  
o charakterze 
ciągłym 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Nie dotyczy Nie dotyczy Agnieszka Czechowska 
(32 730 68 96) 
 

Publikacja  
w gazecie 
branżowej  

Publikacja pn. 
„Innowacyjne 
rozwiązania dla 
samorządów” 

Poinformowanie grupy 
docelowej  
o realizowanych 
projektach 
innowacyjnych oraz   

jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

Maj/czerwiec 
2015 r. 

MAiC gazeta 
branżowa 

 Maria Wojtas 



o korzyściach płynących  
z zastosowania  
rozwiązań 
wypracowanych  
w efekcie projektów 
innowacyjnych 
realizowanych w ramach 
Działania 5.2 PO KL 

szkolenie Szkolenia dla nauczycieli  Przygotowanie do 
zastosowania produktu 
finalnego w praktyce 
(wdrożenie, włączenie 
do praktyki), nabycie 
umiejętności stosowania 
metodologii  
i opracowywania 
materiałów 
multimedialnych 

Nauczyciele  
i kierownicy 
kształcenia 
zawodowego 
szkół 
województwa 
zachodniopo-
morskiego 

1). 16-18.04. 
2015 r. 
 
2). 23-25.04. 
2015 r. 
 
3). 14-16.05. 
2015 r. 
 
4). 21-23.05. 
2015 r. 

EUROPIL 
Elżbieta Pilch 
 

1). Hotel Amber 
Baltic, 
Międzyzdroje 
2). Hotel 
Senator, 
Dźwirzyno 
3). Hotel 
Barlinek, 
Barlinek 
4). Dwór 
Pomorski, 
Luboradza 

dojazd 
uczestników 
  

Dorota Palicka 
 

szkolenie Szkolenia dla 
pracodawców 

Upowszechnienie 
i wdrożenie produktu 
finalnego do codziennej 
praktyki, nabycie 
umiejętności 
wykorzystania produktu 
(platformy 
multimedialnej- sekcja 
dla pracodawców 

Pracodawcy 
województwa 
zachodniopomo
rskiego 

04-05.2015 r. MW Consulting w trakcie 
ustalania 

bezpłatne Kamila Brodzińska 

doradztwo 
indywidualne 

Indywidualne 
konsultacje dla 
nauczycieli z tworzenia 
materiałów 
multimedialnych 

Podniesienie 

umiejętności 

zastosowania produktu 

finalnego w praktyce 

Nauczyciele  
i kierownicy 
kształcenia 
zawodowego 
szkół, które 
zadeklarowały 
wykorzystanie  
i wdrożenie 
produktu 
finalnego 

05-06.2015 r. AG Doradztwo siedziby szkół  
województwa 
zachodniopo-
morskiego 

bezpłatne Aldona Sikora-Tyma 

konferencja Konferencja 
upowszechniająca 

Upowszechnienie 
produktu finalnego 

Przedstawiciele 
instytucji rynku 

18.06.2015 r. SOSW w 
Sławnie 

Sławno dojazd 
uczestników 

Krzysztof Galik 



pracy, instytucji 
związanych  
z kształceniem 
zawodowym, 
dyrektorzy 
szkół, 
nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego, 
pracodawcy, 
przedstawiciele 
fundacji i 
organizacji 
działających na 
rzecz osób 
niepełno spraw-
nych 

 

Spotkanie Spotkanie na temat 
oceny i efektów 
projektu PFK  - 
Podmiotowe 

finasowanie kształcenia 
oraz wyzwań stojących 

przed instytucjami 
szkoleniowymi 

w kontekście Polskiej 
Ramy Kwalifikacji 

 

Prezentacje efektów i 
ocena projektu PFK - 
Podmiotowe 
finasowanie kształcenia. 
Podsumowanie 
spotkania oraz 
zaproszenie instytucji  
szkoleniowych do 
współpracy w pracach 
nad Sektorowymi  
Ramami Kwalifikacji, w 
tym w szczególności 
w pracach nad 
identyfikacją i analizą 
kluczowych kompetencji 
i kwalifikacji w „branży 
szkoleniowej”. 

147 Instytucje 
szkoleniowe 
posiadające 
znak jakości 
Małopolskich 
Standardów 
Usług 
Edukacyjno - 
Szkoleniowych  

17.04.2015 WUP Kraków 
projekt PFK 

Politechnika 
Krakowska - 
Pawilon 
Konferencyjno 
– Wystawowy 
„Kotłownia” 

 Ilona Plichta WUP Kraków 

Spotkanie Wywiad grupowy 
oceniający innowacyjny 
system bonów 
szkoleniowych 

Spotkanie pn. Bony 
szkoleniowe dla MŚP - 
innowacyjny sposób 
motywacji 
zorganizowane w 
ramach Małopolskiego 
Festiwalu Innowacji ma 

Kadra 
zarządzająca 
MŚP, które 
brały udział w 
pilotażu bonów 
szkoleniowych 
w Małopolsce. 

25.05.2015 WUP Kraków 
projekt PFK 

WUP Kraków, 
sala 605 

 Ilona Plichta WUP Kraków 



na celu zapoznanie się  
z opinią firm, które 
skorzystały ze wsparcia 
w formie bonów 
szkoleniowych. 
 

Spotkanie  Spotkanie  
z parlamentarzystami 

Spotkanie  
z parlamentarzystami, 
w celu zaprezentowania 
oraz  przekazania  
kompleksowej  
rekomendacji do zmian 
legislacyjnych 
umożliwiających 
powszechne 
zastosowanie  Modelu 
zlecania usług 
aktywizacyjnych 
wypracowanego  
w ramach projektu 
„Express do zatrudnienia 
– innowacyjny model 
aktywizacji osób 
bezrobotnych” 

Parlamentarzyś-
ci, Dyrektorzy 
Wojewódzkich 
Urzędów Pracy 

26 maja 2015 
(dokładny termin 
zostanie ustalony 
w połowie 
kwietnia). 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Krakowie   

Warszawa Nie dotyczy  Małgorzata Baster   

Konferencja Konferencja 
upowszechniająca 
produkt finalny PI -
Potrafię,wiem, znam – 
radę sobie dam 

Konferencja 
upowszechniająca będzie 
miała charakter 
wspomagający w 
mainstreamingu 
wertykalnym. 
Budowanie 
odpowiedniego 
kontekstu 
wdrożeniowego o  
charakterze włączania do 
polityki edukacyjnej oraz 
upowszechniania 
rezultatów projektu 

Konferencja 
dedykowana 
Urzędom 
Marszałkowski
m oraz 
instytucjom 
odpowiedzialny
m za 
kształtowanie 
na szczeblach 
krajowych i 
regionalnych 
rozwiązań w 
edukacji ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
ośrodków 

19 czerwca 2015 IBS Sp. z o.o. b.d b.d. Anna Stęchła  



doskonalenia 
nauczycieli.   

Szkolenia  Szkolenia z 4 języków 
programowania: JAVA, 
JAVASCRIPT, PHP i SQL 

Podniesienie 
kompetencji nauczycieli 
informatyki ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodzie 
„technik informatyk” 
 i pokrewnych w woj. 
zachodniopomorskim 

Nauczyciele 
informatyki  
ze szkół 
ponadgimnaz-
jalnych 
kształcących  
w zawodzie 
„technik 
informatyk” 
 i pokrewnych  
z Koszalina  
i Kołobrzegu 

07.02.2015r. – 
28.03.2015 

Szczeciński Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Sp. z o.o. 

Koszalin, ul. 
Partyzantów 17 

bezpłatnie Jolanta Balicka,  
tel: 91 85 22 927,  
602-813-084,  
mail: jbalicka@spnt.pl 

Szkolenia  Szkolenia z 4 języków 
programowania: JAVA, 
JAVASCRIPT, PHP i SQL 

Podniesienie 
kompetencji nauczycieli 
informatyki ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodzie 
„technik informatyk” 
 i pokrewnych w woj. 
zachodniopomorskim 

Nauczyciele 
informatyki  
ze szkół 
ponadgimnaz-
jalnych 
kształcących  
w zawodzie 
„technik 
informatyk”  
i pokrewnych  
ze szkół  
z Goleniowa, 
Chojny  
i Szczecina  

15.02.2015r. – 
10.05.2015 r. 

Szczeciński Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Sp. z o.o. 

Szczecin,  
ul. Królowej 
Korony Polskiej 
21 

bezpłatnie Jolanta Balicka,  
tel: 91 85 22 927,  
602-813-084,  
mail: jbalicka@spnt.pl 

Konferencja WIOSNA NOWYCH 
TECHNOLOGII 

Prezentacja projektu B2E 
oraz partnerów 
biznesowych, organizacji 
pozarządowych  i uczelni 
wyższych o kierunkach 
informatycznych 

Uczniowie szkół 
gimnazjalnych 
 i ponadgimnaz-
jalnych rejonu 
koszalińskiego 

28.04.2015 r. Szczeciński Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Sp. z o.o. wraz  
z Parkiem 
Technologicz-
nym SA  
w Koszalinie 

Koszalińska 
Biblioteka 
Publiczna  
Plac Polonii 1  
w Koszalinie 

bezpłatnie Jolanta Balicka  
tel: 91 85 22 927,  
602-813-084,  
mail: jbalicka@spnt.pl 

Konferencja WIOSNA NOWYCH 
TECHNOLOGII 

Prezentacja projektu B2E 
oraz partnerów 
biznesowych, organizacji 
pozarządowych i uczelni 
wyższych o kierunkach 

Uczniowie szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnaz-
jalnych rejonu 
szczecińskiego 

28.05.2015 r. Szczeciński Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Sp. z o.o.  

Szczeciński Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Sp. z o.o. 
ul. Cyfrowa 6 

bezpłatnie Jolanta Balicka  
tel: 91 85 22 927,  
602-813-084,  
mail: jbalicka@spnt.pl 



informatycznych  w Szczecinie 

Szkolenia Szkolenia z 4 języków 
programowania: JAVA, 
JAVASCRIPT, PHP i SQL 

Podniesienie wiedzy 
uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodzie 
„technik informatyk” 
 i pokrewnych w woj. 
zachodniopomorskim 

Uczniowie  
z 5 szkół 
ponadgimnaz-
jalnych 
kształcących  
w zawodzie 
„technik 
informatyk”  
i pokrewnych  
w woj. 
zachodniopo-
morskim 

Od maja do 
października 
2015 r. 

Szczeciński Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Sp. z o.o. 

Wytypowane 
szkoły (trwa 
weryfikacja 
gdyż 
prowadzącymi 
szkolenia będą 
przeszkoleni 
wcześniej 
najlepsi 
nauczyciele) 

Bezpłatnie Jolanta Balicka  
tel: 91 85 22 927,  
602-813-084, mail: 
jbalicka@spnt.pl 

Konferencja „rabbit” Przedstawienie 
wystawców i projektów 
branży ICT (w tym 
projektu B2E) 

Uczniowie, 
studenci, 
naukowcy 

15.04.2015 r. Wydział 
Informatyki 
Zachodniopo-
morski 
Uniwersytet 
Technologiczny 

ul. Żołnierska 
49 w Szczecinie 

 Agnieszka Krugły 

Spotkanie 
lobbingowe 

Brak obecnie nazwy Podsumowanie szkoleń 
upowszechniających 
 i spotkanie nauczycieli, 
dyrektorów szkół wraz  
z centrami edukacji 
nauczycieli i biznesu ICT. 
Przedstawienie 
przewodników 
metodycznych dla 
nauczycieli 
(drukowanych) 

Nauczyciele, 
dyrektorów 
szkół wraz 
 z centrami 
edukacji 
nauczycieli  
i biznesu ICT. 
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Weryfikacja 
miejsca 
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