
 

Dobre praktyki IP/IP2 w zakresie działań upowszechniających i włączających 

 

Organizator 

 

Nazwa działania/wydarzenia 

 

Miejsce 

organizacji 

 

Cele i krótki opis zakresu 

tematycznego 

 

Adresaci 

działania/ 

wydarzenia 

 

Korzyści 

 

Osiągnięte efekty 

 

Dolnośląski 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

 

Utworzenie zakładki „Innowacje 

Dolnego Śląska” na witrynie 

internetowej Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

www.pokl.dw

up.pl 

Celem utworzenia zakładki było 

zebranie w jednym miejscu 

informacji dotyczących 

realizowanych na Dolnym Śląsku 

projektów innowacyjnych. 

Wszystkie osoby 

zainteresowane 

innowacjami w 

ramach PO KL 

odwiedzające 

stronę internetową 

DWUP. 

 

Ułatwienie dostępu do 

informacji m.in. o produktach 

finalnych realizowanych 

projektów. 

 

                   -  

 

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Wydanie Biuletynu informacyjnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 w województwie śląskim 

zawierającego informacje przybliżające 

czytelnikom tematykę realizowanych 

projektów innowacyjnych. 

Wydział 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

W wydaniu Biuletynu 

informacyjnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 w województwie 

śląskim zostaną opublikowane 

informacje przybliżające 

czytelnikom tematykę 

realizowanych w ramach 

Poddziałania 7.2.1 i 8.2.1 

projektów innowacyjnych. Pismo 

zostanie udostępnione czytelnikom 

w IV kwartale 2013 r. 

Wszyscy 

czytelnicy, min. 

Beneficjenci, 

pracownicy 

UMWŚl, 

pracownicy 

innych instytucji, 

użytkownicy 

Internetu.  

Biuletyn dostępny 

również w wersji 

elektronicznej na 

stronie 

www.efs.slaskie.pl 

Otrzymanie oraz pogłębienie 

informacji o realizowanych 

projektach innowacyjnych i 

korzyściach z tym 

związanych. 

Pogłębienie wiedzy w 

przedmiotowym 

zakresie. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

 

Wprowadzenie do Planów Działania w 

Priorytecie VIII (Poddziałanie 8.1.1) 

kryterium strategicznego dotyczącego 

wykorzystania zwalidowanych 

produktów finalnych w obszarze szkoleń 

pracowników 50+ wypracowanych w 

ramach projektu „INNOWACJE 50+ - 

program testowania i wdrażania 

innowacyjnych metod utrzymania 

aktywności zawodowej pracowników po 

50 roku życia” realizowanego przez 

IOK 

 

Wprowadzenie kryterium 

strategicznego w ramach Planu 

Działania do Priorytetu VIII 

(Poddziałanie 8.1.1)  ma na celu 

zwiększenie efektywności wsparcia 

pracowników po 50 roku życia 

poprzez wykorzystanie narzędzi, 

które wprowadzają nowe metody 

wsparcia oraz pozwolą na 

przedłużenie ich aktywności 

zawodowej.   

Potencjalni 

Beneficjenci 

aplikujący w 

ramach 

konkursów 

ogłaszanych w 

Priorytecie VIII. 

 

Upowszechnianie i wdrażanie 

wypracowanych w ramach 

projektów innowacyjnych 

produktów finalnych.  

Korzyścią dla Beneficjenta 

jest możliwość uzyskania 

dodatkowych punktów na 

etapie oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie.    

 

 

http://www.efs.slaskie.pl/


Wyższą Szkołę Ekonomiczną w 

Białymstoku w ramach Priorytetu VIII 

Regionalne Kadry Gospodarki w okresie 

01.03.2010 r. -28.02.2013 r. Waga 

punktowa – 5 pkt.  

 

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 

 

 

Wprowadzenie do Planów Działania w 

Priorytecie IX  (Działanie 9.2) kryterium 

strategicznego w brzmieniu: realizacja 

programu rozwojowego zakłada 

wdrożenie modułowego i/lub dualnego 

systemu kształcenia. IP przy wdrażaniu 

przez szkoły modułowego i/lub dualnego 

systemu kształcenia rekomenduje 

wykorzystanie zwalidowanych 

produktów finalnych wypracowanych w 

ramach projektu pt.„INNOWACJE 

EDUKACYJNE – program testowania i 

wdrażania nowych metod modernizacji 

oferty kształcenia zawodowego w woj. 

podlaskim” realizowanego w okresie 

1.04.2010r. - 31.03.2013r. przez 

Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych 

w Białymstoku:  

a) modelu modernizacji oferty 

edukacyjnej szkoły zawodowej z 

zastosowaniem dualnego systemu 

kształcenia, 

b) modelu modernizacji oferty 

edukacyjnej szkoły zawodowej z 

zastosowaniem modułowego systemu 

kształcenia. Waga punktowa – 10 pkt.  

 

IOK 

 

Wprowadzenie kryterium 

strategicznego w Priorytecie IX 

(Działanie 9.2) jest odpowiedzią na 

zmiany zachodzące w przepisach 

prawa oświatowego w obszarze 

kształcenia zawodowego, gdyż 

nowa podstawa programowa 

kształcenia w zawodach 

ukierunkowana na efekty 

kształcenia i wprowadzająca 

podział zawodów na poszczególne 

kwalifikacje, sprzyja wdrażaniu 

modułowego i dualnego systemu 

kształcenia w szkołach/placówkach 

zawodowych.    

 

Potencjalni 

Beneficjenci 

aplikujący w 

ramach 

konkursów 

ogłaszanych w 

Priorytecie IX. 

 

Upowszechnianie i wdrażanie 

wypracowanych w ramach 

projektów innowacyjnych 

produktów finalnych.  

Korzyścią dla Beneficjenta 

jest możliwość uzyskania 

dodatkowych punktów na 

etapie oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie.    

 

W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu 

w ramach Działania 9.2 

wyłoniono dwa projekty, 

które spełniają 

przedmiotowe kryterium 

strategiczne (wnioski są 

na etapie negocjacji). 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Białymstoku 

 

 Poświęcenie 2 numerów Biuletynu 

Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Białymstoku artykułom 

 nt. zrealizowanych projektów 

innowacyjnych:  

- ”INNOWACJE RYNKU PRACY – 

testowanie i wdrażanie nowych metod 

promocji zatrudnienia w zawodach 

niszowych, ginących i mało 

popularnych” ( Nr 2/2013)  

- „ Innowacyjne metody utrzymania 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Białymstoku 

 

Publikacja miała na celu 

upowszechnienie wypracowanych 

rezultatów, przedstawienie działań 

oraz założonych celów w ramach 

ww. projektów.   

Beneficjenci 

zainteresowani 

aplikowaniem o 

środki w ramach 

przedmiotowego 

konkursu, 

potencjalni 

użytkownicy 

innowacyjnych 

produktów oraz 

ogół 

Zaprezentowanie projektów 

innowacyjnych miało na celu 

wskazanie możliwości 

wykorzystania innowacyjnych 

produktów w ramach 

projektów składanych w 

odpowiedzi na ogłaszane 

konkursy przez WUP w 

Białymstoku, jak również 

upowszechnienie i włączenie 

do praktyki wypracowanych 

- zwiększenie poziomu 

wiedzy na temat 

projektów w tym 

umiejętności zarządzania 

takimi projektami wśród 

beneficjentów, 

potencjalnych 

beneficjentów; 

- zwiększenie 

świadomości i tworzenia 

pozytywnego i spójnego 



aktywności zawodowej osób po 50. roku 

życia” (Nr 1/2013). 

 

 

społeczeństwa. narzędzi wśród potencjalnych 

użytkowników oraz 

podnoszenie świadomości na 

temat celów programów i 

możliwości finansowania 

podobnych działań ze 

środków unijnych. 

wizerunku projektów 

innowacyjnych,  w tym 

rozpoznawalności ich 

rezultatów przez grupy 

docelowe; 

- wzbudzenie szerszego 

zainteresowania mediów 

tematyką projektów 

innowacyjnych poprzez 

zaprezentowanie 

efektów. 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Białymstoku 

 

. Produkcja i emisja 14 minutowego 

felietonu nt. projektu 

” INNOWACJE RYNKU PRACY – 

testowanie i wdrażanie nowych metod 

utrzymania aktywności zawodowej 

pracowników po 50 roku życia”, w 

ramach cyklu audycji telewizyjnych pt. 

„Projekt na plus” emitowanych na 

antenie TVP S.A. Oddział w 

Białymstoku. 

3. Na stronie internetowej WUP w 

Białymstoku w  zakładce „Projekty 

innowacyjne wyłonione do 

dofinansowania przez WUP w 

Białymstoku” są zamieszczane opisy 

projektów wraz z produktami finalnymi. 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Białymstoku 

 

Emisja miała na celu 

upowszechnienie wypracowanych 

rezultatów, przedstawienie działań 

oraz założonych celów w ramach 

ww. projektów.   

Beneficjenci 

zainteresowani 

aplikowaniem o 

środki w ramach 

przedmiotowego 

konkursu, 

potencjalni 

użytkownicy 

innowacyjnych 

produktów oraz 

ogół 

społeczeństwa. 

Zaprezentowanie projektów 

innowacyjnych miało na celu 

wskazanie możliwości 

wykorzystania innowacyjnych 

produktów w ramach 

projektów składanych w 

odpowiedzi na ogłaszane 

konkursy przez WUP w 

Białymstoku, jak również 

upowszechnienie i włączenie 

do praktyki wypracowanych 

narzędzi wśród potencjalnych 

użytkowników oraz 

podnoszenie świadomości na 

temat celów programów i 

możliwości finansowania 

podobnych działań ze 

środków unijnych. 

- zwiększenie poziomu 

wiedzy na temat 

projektów w tym 

umiejętności zarządzania 

takimi projektami wśród 

beneficjentów, 

potencjalnych 

beneficjentów; 

- zwiększenie 

świadomości i tworzenia 

pozytywnego i spójnego 

wizerunku projektów 

innowacyjnych,  w tym 

rozpoznawalności ich 

rezultatów przez grupy 

docelowe; 

- wzbudzenie szerszego 

zainteresowania mediów 

tematyką projektów 

innowacyjnych poprzez 

zaprezentowanie 

efektów. 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Białymstoku 

Ujęcie w Planie działania na rok 2013 

dla Priorytetu VIII (konkurs o nr 

1/POKL/8.1.1/2013) kryterium 

strategicznego zakładającego 

wykorzystanie produktów finalnych 

projektu innowacyjnego „Innowacje 50+ 

- program testowania i wdrażania 

innowacyjnych metod utrzymania 

aktywności zawodowej pracowników po 

50 roku życia”.  

Dodatkowo organizacja spotkania 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 

Białymstoku 

Wprowadzenie kryterium miało na 

celu zwiększenie efektywności 

wsparcia pracowników po 50 roku 

życia poprzez wykorzystanie 

narzędzi, które wprowadzają nowe 

metody interwencji oraz pozwolą 

na przedłużenia ich aktywności 

zawodowej. Natomiast celem 

spotkania informacyjnego było 

omówienie szczegółowych założeń 

konkursu, w tym kryteriów wyboru 

Beneficjenci 

zainteresowani 

aplikowaniem o 

środki w ramach 

przedmiotowego 

konkursu, 

potencjalni 

użytkownicy 

innowacyjnych 

produktów. 

- Zaprezentowanie założeń 

Planów działania, w tym 

możliwości wykorzystania 

zwalidowanych produktów 

finalnych projektu na 

posiedzeniu Podkomitetu 

Monitorującego PO KL 

(przedstawiciele strony 

samorządowej, 

przedstawiciele strony 

rządowej, przedstawiciele 

W wyniku 

przeprowadzonej 

procedury konkursowej 

do dofinansowania 

rekomendowano 2 

projekty wykorzystujące  

zwalidowane produkty 

finalne w obszarze 

szkoleń pracowników 

50+ w ramach projektu 

„Innowacje 50+ - 



informacyjnego dotyczącego 

dokumentacji konkursowej konkursu 

zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w 

ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i 

doradztwo dla przedsiębiorstw oraz 

kryterium dotyczącego wykorzystania 

zwalidowanych produktów finalnych w 

obszarze szkoleń pracowników 50+ w 

ramach ww. projektu. 

projektów. Dodatkowo w 

zorganizowanym spotkaniu wziął 

udział przedstawiciel Beneficjenta, 

który zrealizował projekt 

innowacyjny „ INNOWACJE 50+- 

program testowania i wdrażania 

innowacyjnych meto utrzymania 

aktywności zawodowej 

pracowników po 50 roku życia”.  

W ramach spotkania 

zaprezentowane zostały 

zwalidowane produkty, których 

wykorzystanie przewidziano w 

jednym z kryteriów strategicznych 

w ramach przedmiotowego 

konkursu. 

partnerów społecznych i 

gospodarczych województwa 

podlaskiego), jak również 

Komitetu Monitorującego PO 

KL.  

 

 

- Zaangażowanie 

przedstawiciela 

Projektodawcy do udziału w 

spotkaniu informacyjnym 

miało na celu wskazanie 

możliwości wykorzystania 

innowacyjnych produktów w 

ramach projektów składanych 

w odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs, jak również 

upowszechnienie i włączenie 

do praktyki wypracowanych 

narzędzi wśród potencjalnych 

użytkowników. 

program testowania i 

wdrażania 

innowacyjnych metod 

utrzymania aktywności 

zawodowej pracowników 

po 50 roku życia”. 

 


